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పటరుట్టుదల
జాన గరుటెన బర్ర్గ్ మరుదద్రిణ యవంతత్రానస్నే కనరుగొనక మరువందరు, పప్రపవంచవంలో పుసత్తకాలనస్నేటనీ చేతత్తట
రాయాలల్సి వచేచ్చేద.  పెదద్ద పెదద్ద రాజులరు,  చకద్రివరరుత్తలరు తమకు నచిచ్చేన గప్రవంధాలనరు 'వాత్రాయసగళళ'
చేత  చేతత్త  రాయవంచి,  ఆ  వాత్రాత  పప్రతరులస్నే  తమకు  నచిచ్చేన  వాళళకు  బహుమతరులరుగ
ఇసరుత్తవండేవాళరుళ. అయతే ఒకసార మరుదద్రిణ యవంతత్రాలరు తయారవర్వాటవం మొదలెటట్టుక, అవి ఇవంక
అనస్నే దేశాలలోకీ మెరరుపువేగవంత చొచరుచ్చేకొన పోయాయ. 

దక్షిణాఫప్రకాలో  గవంధగరరు  పౌరహకుక్కుల
కసవం  గొడవ  మొదలరుపెటట్టుక,  అకక్కుడ
'భారతీయరులస్నే  ఒకక్కు  తత్రాట  మీదకి  తేవటవం
ఎలాగ'  అన ఆలోచివంచి,  చివరకి 'ఇవండయన
ఓపీనయన'  అన ఓ పతిద్రికనరు  మెదలెటట్టురరు.
దానకి సవంపాదకుడు, పప్రచరురణ కరాత్త రవండ
గవంధగర.  అయతే  అద  పూరత్తగ  నషట్టుల
ఊబిలో  కూరరుకుపోయ  ఉవండేద.

కొవంతకాలవం  దానస్నే  పెవైకి  లాగవందరుకు
పప్రయతిస్నేవంచిన  తరార్వాత  గవంధ  గరకి

అరర్థమెవైవంద-  "పటస్నేవంలో ఖరరుచ్చేలెకుక్కువ-  ఇకక్కుడ ఉవంచి నడపి,  దానస్నే కాపాడే అవకాశవం ఇవంక
లదరు" అన. 

ఆ  సమయానకి  గవంధగర  మితరుప్రలవంత  కలసి  జోహానస్నేస బరరుర్గ్లో  'ఫీనకల్సి  ఆశప్రమవం'  అన
ఒకదానస్నే నడపివంచేవాళరుళ:  రోడుడకి దసూరవంగ,  ఎకక్కుడో విసిరసినటరుల ఉవండేదద!  తన పెప్రసరుల్సినరు
అకక్కుడకి  తీసరుకెళలలనరుకునాస్నేడు  గవంధ.   అకక్కుడ  పెప్రసరుల్సికు  అవసరమెవైన  కరవంటరు  లదరు;
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రవాణా సౌకరామలరు అవంతగలవు-  దావంత తెలసిన వాళలవంత 'వదరుద్ద'  అనాస్నేరరు. 'అకక్కుడకి వళత్త
శప్రమ మరవంత ఎకుక్కువౌతరువందమాష'  అన  చిలకిక్కు  చెపిప్పనటరుల  చెపాప్పరరు. 
'శప్రమ ఎకుక్కువవైనా పరలదరు- ఖరరుచ్చే మాతద్రివం తగర్గ్ల' అనాస్నేడు గవంధ. వాసత్తవ పరసిర్థతి కూడ అదే
మర!  సర,  ఇవంకవం  చేసాత్తరరు?  అవంత  కలసి  పటస్నేవంలో  ఉనస్నే  మరుదద్రిణశాలనరు,  అవందరులోన
యవంతత్రాలరు- ఫరస్నేచర్ త సహా- రవాణా చేసి, ఫీనకల్సి ఆశప్రమవంలో ఓ షెడుడకు చేరాచ్చేరరు.  పెప్రసరుల్సినరు
నడపవందరుకు ఓ  పెదద్ద  ఆయల ఇవంజనరునరు  తీసరుకొచచ్చేరరు.  దానస్నే  ఆనరుకొనే,  మరో గదలో
గవంధగర ఆఫీసరు. 

ఆ  శనవారవం  నాడు  'ఇవండయన
ఒపీనయన'నరు పోసరుట్టు  చేయాలల్సి ఉవందనగ,

శరుకద్రివారవం  మధామహాస్నేనకి  గనీ  పెప్రసరుల్సిలో
అక్షరాలరు  కూరచ్చేటవం  అవర్వాలదరు.  ఇక
అటరుపెవైన  ఆశప్రమవంలో  ఉనస్నేవాళరుల-  మరుసల,

మరుతకా,  పిలాల-పెదద్ద,  ఆడ-మగ  అవంత
పనలోకి  దగరరు.  కొవందరరు  అక్షరాలరు
సవరవంచే  పన,  కొవందరరు  మరుదద్రివంచే  పన-

కొవందరరు కాయతలనరు సవైజుకి కతిత్తరవంచే పన,

పుసత్తకాలరు  పిన  చేసి,  మడచే  పన,

మరకొవందరరు అడద్రిసరులరు రాస పన,  కొవందరరు
మసూటలరు కటట్టు పన- శరుకద్రివారవం రాతద్రివంత పన చేశారరు అవందరసూ.  

అనరుకునస్నేటరులగనే,  అకక్కుడ  మరుదద్రిణ  కూడ ఏమవంత  సరులభవంగ జరగలదరు.   ఆ రోజునే
ఆయల ఇవంజన పాడవైవంద. ఎవరరు ఏవం చేసినా అద నడవలదరు! దావంత గవంధ గరత పాటరు
మరకొవందరరు బలవం ఉనస్నేవాళరుళ దాన చకాప్రనస్నే చెరరుకురసవం యవంతత్రానస్నే  తిద్రిపిప్పనటరుల రాతద్రివంత
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చేతరులత తిపుప్పతసూ మరుదద్రిణ కొనసాగవంచరరు!  
ఇటల పన చేసిన వళలవరసూ పతిద్రిక ఉదమగరులరు కారరు;  ఎవర్వారకీ జీతలరు లవు!  అయనా అవంత
శప్రమివంచరరు; రవైలరు వచేచ్చే సమయానకి సవంచీలనరు రవైలర్వా సట్టుషనరుకు చేరాచ్చేరరు!   ఆ వారమే కాదరు,
తరార్వాత పప్రతి వారమసూ అదే పనవైవంద: పప్రతి శరుకద్రివారమసూ గవంధ గరకి జాగరణ అయమవంద. 

గవంధగరరు ఇవంగలవండు చేరాక కూడ దక్షిణాఫప్రకా కషట్టులనరు మరచ్చేపోలదరు.  ఉతత్తరవం రాశారరు-
"ఆశప్రమవంలో ఉనస్నే ఆడవాళలవంత రోజూ 'ఫీనకల్సి పెప్రస'కి వళరుత్తనాస్నేరన ఆశిసాత్తనరు- కనీసవం శనవారవం
నాడవైతే వళరుత్తనాస్నేరరుగ? ఆదవారవం నాడు పతిద్రికన మారక్కుటల అవందవంచల!" అన. 

తరార్వాత మన దేశానకి వచేచ్చేశాక,  మరో మసూడు పతిద్రికలరు  నడపారరు గవంధగరరు:  'యవంగ
ఇవండయా', 'నవ జీవన', 'హరజన'-  ఈ మసూడు పతిద్రికలసూ ఇదే తరహాలో నడచయ! 

ఇవంత కషట్టుపడ పతిద్రికలరు ఎవందరుకు నడపాల? 

"అభిపాత్రాయాలనరు  సర్వాచచ్ఛగ  వలరువరవంచలవంట,  అవి  వకీప్రకరవంపబడకువండ  ఉవండలవంట,

పతిద్రికలనరు మనకి మనవం నడపివంచరుకవాలల్సివందే!  లకపోతే కుదరదరు.  అవకాశవం ఉవంద కాబటట్టు
మరుదద్రిణ  శాలనరు  వాడవం.  అలావంట అవకాశమే గనక  లకపోతే  ఏవం  చేసవాడన,  అనస్నేటనీ
వేటకవి చేతత్త రాయవంచి ఉవండే వాడన!" అనాస్నేరరు గవంధగరరు.  అవసరమయరుమవంట నజవంగనే
అవంత పనీ చేయవంచి ఉవండేవాడు పెదాద్దయన!  

ఈ మాసవం నరువండీ కొతత్తపలల  అధికారకవంగ పతిద్రికల పప్రపవంచవంలో చేరనరునస్నేద.   రజిసాట్టుస్ట్రార్ ఆఫ
నసూమస పపర్ల్సి ఇవండయా వారరు కొతత్తపలలన తెలరుగరు మాస పతిద్రికగ గరురత్తవంచటవంత కొతత్త కొతత్తపలల
ఒకట సవంచిక- రకరకాల,  మారరుప్పలత ఇదగ, ఇలా మీ మరువందరుకొసరుత్తనస్నేద.  

ఎపప్పటలాగ ఆదరసాత్తరన ఆశిససూత్త-
కొతత్తపలల బతృవందవం
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నీతిచవందద్రిక 
జరగన కథ:  కతి నదలోకి విసిర మేడపళలకు అలవాటరు పడవంద  'కద్రికచవం'  అనే ఓ మొసల.  ఆ కతిత
సస్నేహవం చేసరుకొన, మరుచచ్చేటరుల పెటరుట్టుకువంటసూ అకక్కుడే ఉవండపోయవందద. మొసల భారమ పవంపిన దాసి ఒకతె
దానస్నే చసూసి వళళ  'నీ భరత్త ఓ ఆడకతిత సస్నేహవం చేసరుత్తనాస్నేడమాష'  అన చలలగ చెపిప్పవంద.  ఇక చదవవండ-

నీతి చవందద్రిక 54 వ భాగవం..

మసూలవం: కీ.శ.కవందరుకూర వరశలవంగవం    సరళీకరణ: ఘడయారవం వేవంకట నారాయణ శరష

ఆ  సవంగతి  తెలయగనే  మొసల  భారమకు
ఒళరుళ  ఝలరులమనస్నేద.  అద  కొవంచెవంసపు
మసూరచ్ఛపోయ,  తేరరుకునస్నేద.  తరార్వాత
భరత్తమీద కారాలరు మిరయాలసూ నసూరరుతసూ,

ఒళరుళ మవండుతసూవంట ఏవంచేయాలో తచక,

పచరరుల చేససూత్త కూరరుచ్చేనస్నేద. 

ఇక  అకక్కుడ  కద్రికచవం  కూడ  చసూసివంద:

చెలకతెత్త  తన  దగర్గ్రకి  రావటవం,  కొవంతసపు
ఉవండటవం,  తనత  ఏమీ  మాటలాడకనే
వనకిక్కు తిరగ పోవటవం! "అద ఇవంటకి వళళ
తనమీద భారమకు ఏమేవం చెబరుతరువంద"  అన
దాన  గరువండలరు  తటతట  కొటరుట్టుకునాస్నేయ.

ఇవంక  దానకి  అకక్కుడ  కాలరు  నలరువలదరు-
తర్వారతర్వారగ కతికి వడోక్కులరు చెపిప్ప, 'ఇవంటకి

 సవంధి-7 



కొతత్తపలల        6 నవవంబరరు 2014

వళళటపుప్పడు  ఖాళీ  చేతరులత  పోరాదరు'
అన,  భారమకు  బహుమతిగ  ఇచేచ్చేవందరుకు
బాగ పవండన కొనస్నే  మేడపవండలనరు   కూడ
ఏరరుకొన,  హుటహుటన  ఇలరుల
చేరరుకునస్నేదద. 

అయతే ఆ సరక దాన భారమకు అద వసరుత్తనస్నే
సవంగతి  తెలసిపోయవంద.  కద్రికచవం  వచేచ్చేసరకి
అద పడుకువంట,  చెలకతెత్తలరు  దాన చరుటసూట్టు
చేర  దవంగ  ఏడుపులరు  ఏడుససూత్త  కూరచ్చేన
ఉనాస్నేయ. 

ఆ సిర్థతిలో భారమనరు  పలకరవంచివంద కద్రిచకవం.

జవాబరు  రాలదరు.  అద  తతత్తరపాటరున

"ఇదేవంట?  ఏమెవైవంద?"  అన  చెలకతెత్తలనరు
అడగవంద. 

అపుప్పడు  ఆ  సస్నేహితరురాళళవంత
కూడబలరుకుక్కునస్నేటరుల  "ఏవం చెపాప్పల?  నరువుర్వా
'పోయవందే   పోక'  అనస్నేటరుల  పోయావు;

'ఇవంటల   భారమకు  ఏమెవైనా  సర'

అనరుకునాస్నేవు;  నల  నాళళ  నరువండ   య
ఇవంటకసి తవంగ కూడ చసూడలదరు.  నరువుర్వా
వళళన  తరరువాతి రోజునరువండే నీ భారమకు
తీరన  రోగవం  ఒకట  పటరుట్టుకునస్నేద;  రోజు
రోజుకూ ఆ రోగవం పప్రబల,  ఇవాళళ ఉదయవం
నరువండ దాన మాట కూడ పడపోయవంద.

ఆ  రోగవం  మొదలెవైన  నాట  నరువండ
మేమవందరవం  రాతద్రినక,   పగలనక  తిరగవం;

కనబడడవార  కాళళనీస్నే  పటరుట్టుకునాస్నేవం;  అయమ
ఖరరుచ్చేకు  వనరుక-మరువందరు  చసూడక,  మేవం
మాకు చేతనవైన సిదద్ధ  ఔషధాలనరు అనస్నేటనీ-

పోయవంచవం.  పోసిన  మవందరులనీస్నే  ఎటరు
పోయనాయో గన,  రోగవం మాతద్రివం కొవంచెవం
కూడ  తగర్గ్లదరు.  ఆడవాళళవం,  ఇవంతకవంట
ఏవం చేయగలవం? 

విసిగ పోయన వవైదరుమలరు చివరకి ఒక చికితల్సి
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చెపాప్పరరు: కతి గరువండనరు  సవంపాదవంచి తెచిచ్చే,

దానస్నే  పాలత  పాటరు  నాలరుగరు  రోజులరు-
రోజూ  సాయవంతద్రివం  పూట-  సవిసత్త,  రోగవం
పోయ  ఈమె  సవంపూరష్ణవంగ
ఆరోగమవవంతరురాలవుతరువంద- 

లకపోతే  ఇక  ఆమె   జోవితవం  పెవై  ఆశలరు
వదరులరుకవాలల్సివందే!   'చెడగ,  చెడగ
కాపురాలరు  కావు'-   మేవం  చెపాప్పలల్సివంద
చెపాప్పవం; ఇవంక ఏ పాటరుల పడతవో , ఎలా నీ
భారమనరు  బద్రితికివంచరుకువంటవో,  నీ  ఇషట్టువం-  "

అనాస్నేయ. 

కద్రికచవం కొవంతసపు నవర్వారపోయ నలబడ,

ఆకాశవం  వవైపుకు  చసూసి,  రకరకాలరుగ

ఆలోచివంచి, తల ఊపి, ఏ విధవంగ ఐనా సర,

'పోక తపప్పదరు'  అన నశచ్చేయవంచరుకొన,  వాళళ
మరువందరు  ఇక  నోరరు  మెదలప్పలక,  వనకిక్కు
బయలరుదేరవంద.  పోతసూ  పోతసూ
ఆలోచివంచివంద:  "ఇవంటల  చసూసత్త  ఈమెద
'వచేచ్చే పాత్రాణవం-  పోయ పాత్రాణవం'  అనస్నేటరులనస్నేద.

వవైదరుమలమో  అసాధమమెవైన  వవైదమవం  చెపాప్పరరు.
'సాధమమే'  అనరుకువంట  మర-  సస్నేహితరుడన
చవంపుకవాలల్సి  రావచరుచ్చే-  బలవరర్థనవం  కాక,

ఇక నాకు మరో కతి  చికక్కుదరు కదా?  ఇక
వేర వానర హతృదయానస్నే ఎకక్కుడనరువండ తెచిచ్చే
ఇవర్వాగలనరు?  ఇవర్వాలదనరుక-  ఇవంతట
అవసర్థలో  ఉనస్నే  భారమనరు,  మవందరు
వేయకువండ  బలవవంతవంగ  ఎటల
చవంపుకనరు? 

భారమకసవం  మితద్రిదత్రాహవం  చేయమటవం
నామయమా?  కాదన  ఊరరుకొవంట  నషక్కుర-

ణవంగ పవండవంట కాపురవం కూలపోతరునస్నేదే!

'మితరుప్రడన  చవంపటవం'  అనస్నేద  అనస్నే  అనస్నే
చెడడపనరులలోకీ చెడడద-  నజమే,  కానీ  'భారమ
అనస్నేద నా ఆతషలో సగవం కదా!'  అవందరువలల
భారమనరు కలోప్పవటవం అనస్నేద ఆతషవధ కవంట
కూడ  పాప  కారమవం.   లోకవంలో  'తననరు
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మాలన  ధరషవంలదరు'   అవంటరరు  కదా!

జాగప్రతత్తగ ఆలోచిసత్త, సస్నేహితరుడ పాత్రాణాలరు తీసి
అయనా సర,  భారమ పాత్రాణాలరు కాపాడుకొన
ఇవంటన  నలబెటరుట్టుకవటవం  సరవైన  పన  అన
తసరుత్తనస్నేద"  అన,  కతిన  చవంపవందరుక
నశచ్చేయవంచరుకునస్నేద. 

అయనా  పద  అడుగరులరు  మరువందరుకు
వేయగనే  అవంతట  పాపానకి
ఒడగటరుట్టుతరునస్నేవందరుకు  దానకి
మనసొపప్పలదరు.  ఆ  ఊగసలాటలో  దానకి
కళరుళ  తిరగనటలయ,  కొవంత సపు నశచ్చేషట్టుమెవై
నలచి  ఉవండపోయవంద.  చివరకి  'పాపమే
కానయమ'  అన  నశచ్చేయానకి  వచిచ్చే,

"బలవరద్ధనరుడన  చవంపాలల్సివందే,  తపప్పదరు"
అనరుకువంటసూ మేడచెటరుట్టు దగర్గ్రకి పోయవంద. 

అటల వేగవంగ తిరగ వచిచ్చేన మొసలన చసూసి
కతి  ఆశచ్చేరమపోతసూ  "మితద్రిమా,  ఆశచ్చేరమవం!

భారమన  చసూడలన  అవంత  ఉతల్సిహవంగ
వళళవు  కదా,  వళళ  ఇవంకా  గవంట  కూడ
కాలదరు-  అవంతలోనే  మళీళ  తిరగ
వచేచ్చేశావవందరుకు, ఏమెవైవంద?" అన అడగవంద.

అపుప్పడ మొసల  'హిహిహి ' అన నవుర్వాతసూ-

'నీ  అనరుమతిత  మా  ఇవంటకి  వళళ,  నా
భారమనరు చసూసి,  ఆమె కసవం నరువుర్వా అవంత
ఇషట్టువంగ  ఇచిచ్చేన  మేడపళళనరు
అవందవంచనా!?  దావంత  మా  ఆవిడ
పవంగపోయవంద.  చటరుకుక్కున  కొనస్నే  పళరుళ
నోటల  వేసరుకొన,  వాట  రరుచికి
నవర్వారపోయవంద!  

వవంటనే మొదలరు పెటట్టువంద: "నీకు ఈ పవండుల
ఎకక్కుడవి?  ఇవంత చకక్కున పవండలనరు  నీకిచిచ్చేన
ఆ పుణామతరుషడు ఎవర్వాడు, చెపుప్ప!"  అనస్నేద. 

నేనరు  చెపాప్పనరు:   "తపతి  ఒడుడన  ఓ  మేడ
చెటరుట్టు  ఉనస్నేద.  దానమీద  'బలవరద్ధనవం'  అనే
కతి  రాజు  ఒకడునాస్నేడు.  అతనరు  గొపప్ప
సస్నేహశీల;  దయగలవాడు.  ఆ  కతిరాజు
ఆదరణలో  సమసత్తమసూ  మరచి,  అతనచేచ్చే
ఈ పళళ తీపిన వదల రాలక,  ఇవంతవరకూ
అకక్కుడే ఉవండపోయానరు.  
ఆ  మహానరుభావుడు  నాకు  మెలలగ  సరద్ద
చెపిప్ప,  వడోక్కులచిచ్చే,  అమతృతవంత  సమానవం
అయన య గొపప్ప ఫలాలనరు ఇచిచ్చే,  ననరుస్నే
నీ  వదద్దకు సాగనవంపాడు కాబటట్టు  ఇపుప్పడవైనా
వచచ్చేనరు"  అవంటసూ  నీ  ఉపకారాలనరు,
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మవంచితనానస్నే వయమ నోళళ కొనయాడనరు. 
నీ  చెలెలలరు  అపుప్పడు నా మీదే కపగవంచరు-
కునస్నేద-  "అయోమ  పనకి  మాలనవాడ!

కతృతఘరుస్నేడ!  అవంత  మవంచి మనసరుగల  ఆ
కతి రాజునరు నీత కూడ మన భవనానకి
వవంటబెటరుట్టుకొన  వచిచ్చే,  మన  పాలట  దవైవవం
మాదర పూజిసత్త, కనీసవం మన జనష అయనా
సఫలమయమద కదా?! అవంత చినస్నే పనీ రాక,

ఆ మహానరుభావుడన ఒవంటరగ ఆ మొవండ
చెటరుట్టుమీద దగవిడచి వచేచ్చేసాత్తవా?! 

ఇపుప్పడక మళీళ  పో! పోయ, కతి జాతిక

తలమానకమెవైన  ఆ  కతిరాజునరు-  నా
మనవిగ  వినస్నేవివంచరుకొన-  ఇకక్కుడకి
తీసరుకురా!  అవంతవరకూ  నాత
మాటలడకు!"  అన  ననరుస్నే  ఇకక్కుడకి  తిద్రిపిప్ప
పవంపివంద.  

ఇపుప్పడవంక  నరువుర్వా  ఆలసమవం  చెయమకు-  నా
పాత్రారర్థననరు  అవంగీకరవంచి,  వవంటనే  మా
యవంటకి  దయ  చెయామల-  తపప్పదరు,  రా
పోదావం"  అన ఆ దరురాషరర్గ్పు మొసల తెచిచ్చే
పెటరుట్టుకునస్నే పప్రమత తవందరపెటట్టువంద.  

అపుప్పడ  కతి  మితరుప్రడ  మాటకు  ఎదరురరు
చెపప్పలక,  "కద్రికచ!  నీ  ఇలరుల  నాకమెవైనా
పరాయ ఇలాల?  నీ ఇవంటకి వచిచ్చే మీరరు చేస
సతక్కురాలనరు  పవందేవందరుకు  నాకు  ఏవం
అడడవం?!  అయనా కవలవం ఒకక్కుటవంట ఒకక్కు
సమసమ  కనపిసరుత్తనస్నేద-  నేనరు చెటలపెవైన  బద్రితిక
పాత్రాణిన-  చెటలమీద,  నేలమీద
బద్రితరుకగలరుర్గ్తనరు  తపప్ప,  మీరరువండే  నీట
మడుగరులోల  ఉవండలనరు  కదా?!  ఇవంక  మీ
ఇవంటకి ఎటల రమషవంటవో చెపుప్ప?!" అనస్నేద.

"అవంతమాతద్రివం  ఆలోచివంచకువండనే  ననరుస్నే
పిలరుచరుకొన  పోతనా,  మా  ఇలరుల  నరువుర్వా
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రాలన  చోటరు  కాదరు.   మేవం  ఉవండేద  ఈ
చెరరువు అవతల  ఉనస్నే  లవంక  మధమలోన  ఓ
సరువందర మవందరవంలో.  దాన చరుటసూట్టు  పవండల
చెటరుల అనేకవం ఉనాస్నేయ.  ఆ దీవి అవందానస్నే
ఏమన  వరష్ణవంచనరు?  అద  నజవంగ  భసూతల
సర్వారర్గ్మే.  నరువుర్వా నాత వచిచ్చే, రపు-మరాస్నేడు
రవండు రోజులసూ  మా  ఇవంటల  ఉవండ,  మా
సవలరు సర్వాకరససూత్త,  ఇషట్టువం వచిచ్చేనపుప్పడలాల ఆ
తటలో విహరససూత్త ఉవండవచరుచ్చే.  

దారలో కూడ నీకు ఎలావంట అసౌకరమవం
కలరుగకువండ  ననరుస్నే  నా  వపు  మీద
ఎకిక్కువంచరుకొన,  చిటకెలో  మా  ఇవంటకి

చేరరుసాత్తనరు. 
అకక్కుడ నీ చెలెలలరు నీ మీద పప్రమత ఏర కర
సకరవంచిన  కాయగసూరలత  వవండన
వవంటలనస్నేటనీ  నీకు  కానరుక  చేసాత్తనరు.   నీ
చెలెలలరు  మన  రాక  కసవం  ఎదరురరు
చసూసరుత్తవంటరువంద.  తర్వారగ  బయలరుదేరరు-
పోదావం" అన తవందర పెటట్టువంద కద్రికచవం. 

దావంత  ఇక  కాదనలక,  చెటరుట్టుమీదనరువండ
దగ,  కద్రికచవం  వపు  పెవైకెకిక్కు  కూరరుచ్చేనస్నేద
బలవరర్థనవం.  అద అటల కూరోచ్చేగనే మొసల
కాసాత్త చెరరువులో ఈదటవం మొదలరు పెటట్టువంద.

దారలో  అవంత  "అయమయోమ!  ఎవంత
ఘోరమెవైన పన చేసరుత్తనాస్నేనరు?! ఒకక్కు ఆడదాన
కసవం  ఇవంత  మవంచి  సస్నేహితరుడన  మోసవం
చేసి  పాపవం  మసూట  గటరుట్టుకువంటరునాస్నేనే?!

ఇవంక నా గతి ఏమౌతరువంద తెలదరు.  
నావవంట  దరురాషరరుర్గ్లరు  అసలరు  ఎకక్కుడవైనా
ఉవంటరా?!  దేవుడ,  ఇక  నేనరు  ఎలావంట
నవందలస్నే  ఎదరురక్కునాలల్సి  వసరుత్తవంద,  ఏమో"

అన  తనలో  తనరు  అనరుకువంటసూ,

చినస్నేబోయన  మరుఖవంత  మరువందరుకు
సాగవందద. 
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దాన మరుఖ కవళకలనరు  గమనవంచిన కతి,

కొవంచెవంగ  అనరుమానససూత్తనే-  "మితద్రిమా!

ఇపుప్పడు  నీ  మరుఖవం  మరో  విధవంగ
అనపిసరుత్తనస్నేద.   ఇవంతకు  మరువందరునస్నే
ఉతల్సిహవం  ఇపుప్పడు  నీలో  కనపివంచటవం
లదరు.   నీ మనసరు ఏద ఆలోచనకు బవందీ
అయ,  ఏద  తతత్తరపాటరుకు

గరురవుతరునస్నేటరులనస్నేద. 

శరరాలరు  'మనోవామధికి,  రోగనకి,

మరుసలతనానకి  ఆలవాలాలరు'  అన  పెదద్దలరు
చెబరుతరరు.   ఇవంటల  నా  చెలెలలరు  బాగనే
ఉనస్నేద కదా?!" అన అడగవంద మొసలన. 

(ఇక మొసల ఏమనస్నేద మళీళ చసూదాద్దవం....)

టీచర్: వవంగళపప్ప! నీ కాళరుల చసూసరుకునాస్నేవా? ఒక కాలరుకు ఎరప్రబసూటరు, ఇవంక కాలరుకు నలల 
బసూటరు వేసరుకొచచ్చేవు?!

వవంగళపప్ప: అదే నా బాధ టీచర్! ఇటలవంటదే మరో జత కూడ ఉవంద నా దగర్గ్ర!

టీచర్: పిలలలసూ! ఎవందరుకరాత్రా మీరరు అవంతమటట్టు గొటరుట్టుకువంటరరు. సాయవంతద్రివం కలాల? నేనరు 
చసూడవండ ఎలా శరుభద్రివంగ ఉవంటనో!

పిలలలరు: మీకవంట మేవం భసూమికి దగర్గ్రగ ఉవంటవం కద టీచర్!

పషవంట:  డకట్టురరు గరరు, నా పప్రకక్కున కూరరుచ్చేనస్నేద చసూడవండ, మా య చెలెలలకి ఓ వివంత రోగవం 
ఉనస్నేదవండ. తనరు అదతృశమ రసూపవంలో ఉనస్నేదన తన ఊహ.

డకట్టుర్:  ఏ చెలెలలరు?  ఎకక్కుడ కూరరుచ్చేనస్నేద?!

పషవంట: డకట్టురరు గరసూ, నాకెవందరుక, మర  'నేనే దేవుడు' అనపిసరుత్తనస్నేదవండ.

డకట్టుర్: అవునా? ఎపప్పటనరువండ?

పషవంట:  నేనరు మొదట ససూరరుమడన సతృషట్టువంచనరు చసూడవండ, అపప్పటనరువండ.

పషవంట: డకట్టురరు గరరు, నా జుటరుట్టు బాగ రాలపోతవంద. దానకమనాస్నే కావాల.

డకట్టురరు వవంగళపప్ప: అగర్గ్పెటెట్టు సరపోతరువందా, లకపోతే ఖాళీ సర్వాటరు డబాబ్బా కావాలా?
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రవండు పప్రమాదాల కథ 
దీపావళ టపాకాయలరు అనరుకకువండ పలతే పెదద్ద పప్రమాదాలవర్వాచరుచ్చే! జాగప్రతత్తగ ఉవండల అవందరమసూ !
రచన: బాపిరడడ, 9 వ తరగతి, జాసిషన, అరవివంద ససూక్కులరు, కువంచనపలల, గరువంటసూరరు జిలాల. 

రవండు  సవంవతల్సిరాల  కిప్రతవం,  ఓసార  వేసవి
సలవులొచచ్చేయ.  మర  నాకమో  వేసవి
సలవులవంట  ఎవంత  ఇషట్టువం.  ఎవందరుకవంట,

సలవులొచచ్చేయవంట  చలరు-  మేవం   మా
బాబాయగర  ఇవంటకి  వళత్తమరు.  వాళరుళ
విశాఖపటస్నేవంలో  ఉవంటరరు.  వాళళవంటకి  వళత్త
సమరుదద్రివం,  సట్టుల  పాలవంటరు  అనీస్నే  చసూడచరుచ్చే.

బల సరదాగ ఉవంటరువంద.  అటల  ఆ ఏడద
కూడ మా బాబాయగర ఇవంటకి వళళవం. 

అవంతకు కొదద్ద రోజుల మరువందే మా బాబాయ
వాళరుళ కొతత్తగ కారరు ఒకట కొనరుకుక్కునాస్నేరరు.
మాకవందరకీ  దానస్నే  చసూసత్త  చలా మోజుగ
ఉవండేద.  మరో రవండు రోజులరు గడచక ఆ
అవకాశవం  వచిచ్చేవంద-  మా బాబాయ,  నేనరు,
మా  తమరుషడు  కారరులో  షపివంగరుకి  వళళ
ఏవేవో  చలా  సామానరుల  కొనరుకుక్కునాస్నేవం!

అయతే ఆ పనరులనీస్నే పూరత్తయమ సరకి చీకట
పడవంద.  బాబాయదేమో అవంతగ అలవాటరు
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లన  డద్రియవివంగరు!  ఎదరురరుగరువండ  వచేచ్చే
వాహనాల  లెవైటలవలల  కళరుళ  మిరరుమిటరుల
గొలరుప్పతరువంట,  కళళకు  చేతరులరు  అడడవం
పెటరుట్టుకొన,  కళరుళ  చికిలవంచరుకొన  చసూససూత్త
నడపటవం  మొదలరుపెటట్టుడు.  చివరకి
ఎదరురరుగ వసరుత్తనస్నే  మోటర్ సవైకిల  ఒకదానస్నే
తపిప్పవంచబోయ రోడుడ పప్రకక్కునే ఉనస్నే చెటరుట్టుకు
గరుదేద్దశాడు కారరునరు! 

అవందరసూ చినస్నే చినస్నే గయాలత
బయటపడడరరు;  కానీ నా కాలరుకు మాతద్రివం
గటట్టు  దబబ్బా  తగలవంద.  డకట్టుర్  గర  దగర్గ్రకు
వళతే  ఐదరు  నలలరు  విశాత్రావంతి
తీసరుకమనాస్నేరరు.  ఇక  దావంత  నా  బడ
కూడ హుష్ కాకీ అయమవంద.  ననరుస్నే అకక్కుడే
వదలసి  మా  అమాషవాళళవంత మా  ఊరకి
వళళపోయారరు.  నా  కారరు  మోజు  అటల

వదలపోయవంద. 

సర అద అటల అయమవందా, ఊరక పడుకొన,

ఏవో  పుసత్తకాలరు  చదరువుకువంటసూ  ఎలాగ
నలలరు గడపానరు.  మెలలగ నా కాలరు కూడ
బాగవైవంద.  ఇవంకా  కొదద్ద  రోజులోల  దీపావళ
పవండగ  అనగ  మా  అమష  వాళలవంత
వచచ్చేరరు.  పవండగ  అయపోగనే  ననసూస్నే
తీసరుకువళత్తరనస్నే  మాట.  మళీళ  బడ
మొదలరు.  అపప్పటకి ఇవంకా దీపావళ రవండు
రోజులోల ఉవంద-  అవంతలోనే మరో సవంఘటన
జరగవంద: 

పవండగ  కసమన మరువందరుగనే  నేనరు,  మా
తమరుషడు  టపాసరులరు  కొనరుకుక్కునాస్నేవం.  ఆ
టపాసరులనీస్నే  బాగ  పలాలవంట  వాటన
చకక్కుగ  ఎవండబెటట్టులనాస్నేడు  బాబాయ.

దావంత వాటన ఓ చెకక్కు పలక మీద పరచి,

ఇవంట మరువందరు ఎవండలో పెటట్టువం.  నేనరు,  మా
తమరుషడు వాటకి కొవంచెవం దసూరవంగ ఉవండ
ఆడుకువంటరునాస్నేవం. 

అవంతలో మాతమరుషడు  వాటలో నరువంచి ఒక
అగర్గ్పెటెట్టు  తీసరుకొచిచ్చే  కాలచ్చేటవం  మొదలరు
పెటట్టుడు. ఓ వవైపున అగర్గ్పులలలరు కాలరుతరువంట,
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వాటన పెవైకి  ఎగరసి చసూసత్త  బల ఉవంటరువంద
కదా,  అటల నేనరు కూడ అగర్గ్పులలన కాలచ్చే,

ఎగరసి ఆడుకవటవం మొదలెటట్టునరు. 
అవంతలోనే ఒక  అగర్గ్పులల-  వళళ  ఎవండబెటట్టున
టపాకాయల  కుపప్ప  మీద  పడవంద.

మరరుక్షణవం టపాకాయలనీస్నే  పలాయ!  'ఠప
ఠప..ధనాల  ధనాల..ఫట  ఫట..ఢవం..'లత
ఇలలవంత  మారరుమోత్రాగ-పోయవంద.  రాకెటరుల
'జుయ..'మన ఎటరు పడతే అటరు ఉరకాయ.

భసూ చకాప్రలరు  అవంటరుకొన గరగరా తిరగటవం
మొదలెటట్టుయ.  ఒకక్కు సారగ చిచరుచ్చేబరుడలనీస్నే
'సరుయ..'  మవంటసూ  వలరుగరులరు
విరజిమేషశాయ! 

అపుప్పడు ఎవంత భయవం వేసివంద మర-  మా
చేతరులరు,  కాళరుళ  వణకడవం  మెదలెటట్టుయ.

నేనరు,  మా  తమరుషడు  ఇదద్దరవం
మాటలలకువండ  పడపోయామరు.  అవందరసూ
వచిచ్చే-  'ఏమయవందరా?'   అన
అడుగరుతరువంట  ఒకక్కురవం  కూడ  మాటలడ-

లకపోయామరు.   నాకు కూడ ఎకక్కుడలన
ఏడుపు వచిచ్చేవంద;  కాన నోరరు మాతద్రివం పెగల

లదరు!  చరుటరుట్టుపకక్కుల  వాళలవంత  'ఎకక్కుడవైనా 
డవైనమెవైటరు పలవందేమో' అనరుకునాస్నేరట! 

ఇవంక ఆ రోజునరువండీ నాకు మా తమరుషడకి
కూడ  ఇపప్పట  వరకూ  టపాకాయలవంటనే
ఎవంత భయవం పటరుట్టుకునస్నేద. 

ఇపప్పటకీ  నేనరు  దీపావళ  పవండుగకు
టపాకాయలరు కాలచ్చేనరు. 

ఇపుప్పడవైతే  పరామవరణవం పాడవుతరువందన
టపాకాయలరు  కాలచ్చేటవం  అసల
మానేశాననరుకవండ.  అయనా,  ఈ సవంగతిన
గరురరుత్తచేసరుకకువండ  ఏ  దీపావళీ
గడవలదవంట  నమషవండ!  మీరసూ  జాగప్రతత్త,
మర-  దీపావళ వచేచ్చేసత్తవంద కదా!
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మేలరు చేసిన మవంచితనవం 
రచన: N. పప్రజజ, నాలరుగవ తరగతి, M.P.P ససూక్కుల, దాసరవధి, గరుతిత్త. 

అనగనగ ఒక ఊళల వరాసార్వామి అనే ధనక
వామపార ఒకాయన ఉవండేవాడు.  ఆయనకు
పటస్నేవంలో  పెదద్ద  పెదద్ద  దరుకాణాలరు  మసూడు
నాలరుగరు  ఉనాస్నే,  పలెల  పప్రజల  పటల
సానరుభసూతిత వారానకొక పలెలలో బవండడు

సరరుకులరు  సరసమెవైన  ధరలకు  అమిష
రావాలన నయమవం పెటరుట్టుకునాస్నేడు.  

అటల  ఆయన  ఒకసార  తన  దగర్గ్ర  ఉనస్నే
సరరుకులనరు  అమషటవం  కసవం  ఎదరుద్దల
బవండలో  బయలరుదేరాడు.  పటస్నేవం  దాట
కొవంత  దసూరవం  వళళ  సరకి,  అడవి  దారలో
దపిడ  దవంగల  మసూక  ఒకట
ఎదరురయవందాయనకు.  సరరుకులరునస్నే
బవండన  ఎదరుద్దలత  సహా ఎతరుత్తకెళళపోవటమే
కాకువండ,  అడుడవచిచ్చేన  వరాసార్వామి
ఒవంటమీద  నగలనీస్నే  కూడ  దచరుకొన,

ఆయనస్నే బాగ  కొటట్టు,  దార పప్రకక్కున పడేసి
మర  పోయారరు  దవంగలరు.  పాపవం
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వరాసార్వామి,  చినగ  మటట్టుగొటరుట్టుకునస్నే
దరుసరుత్తలత-  'దాహవం  దాహవం!'  అవంటసూ
రోడుడ పప్రకక్కున పడ మసూలగ సాగడు. 

సరగర్గ్ అదే సమయానకి అటరుగ
పోతరునాస్నేడు  కూల  పన  చేస  రవంగయమ.
దపిడ దవంగలరు ఎవరనో కొటట్టు  పడేయటవం,

బవండన  ఎతరుత్తకెళళటవం  చసూసాడతనరు.
కుతసూహలవం  కొదీద్ద  అకక్కుడకి  వళళ,
మసూలరుగరుతరునస్నే  వరాసార్వామిన  చసూశాడు
కూడనరు.  అయతే  'ఇతనరు ఎవరో,  ఏమో!

నామీదకి  వసత్త  నేనేవం  చెయమనరు?'  అన
గబగబా తన దారన తనరు వళళపోయాడు. 

ఇవంకొవంచెవం సపటకి చినస్నే వామపార సమిశెటట్టు
అటరుగ  వళరుతసూ  ఆగ  చసూశాడు.  'ఎవరో

పడ ఉనాస్నేరరు.  అయనా నాకెవందరుకుల'  అన
అతనరు కూడ ఎవంచకాక్కు తన దారన తనరు
పోయాడు. 

ఆ  తరార్వాత  ఇవంకొవంచెవం  సపటకి  వచిచ్చేన
నరరుదమగ  రాజేష్   ఆ  వరసార్వామిన చసూసి,

'అయోమ  పాపవం!  ఎవరో  ఇతనరు?!

దవంగలెవరో ఇతనస్నే  బాగ కొటట్టునటరులనాస్నేరరు.
పాపవం  కదా!"  అనరుకునాస్నేడు.  అతనద
కొవంచె వం జాల గరువండ.  అతనరు అకక్కుడ ఆగ,

వరాసార్వామిన  లవనతిత్త,  గయాలనీస్నే  కడగ,

కటరులకటట్టు,  మవంచి  నీళరుళ  తగవంచడు.  ఆ
తరార్వాత  అటరుగ  పోతరునస్నే  బవండనొకదానస్నే
పిలచి,  బవండ నడపవాడ సాయవంత అతనస్నే
దగర్గ్రలో  ఉనస్నే  ఒక  హోటల కి
తీసరుకువళళడు.  చసూడగ  ఆ  హోటల
యజమాన తనకు తెలసినవాడే. 

రాజేష్ వరాసార్వామిన  వాళలకు అపప్పజెబరుతసూ
"నేనరు పటస్నేనకి వళసూత్తవంట ఈయన ఎవరో
మర,  దారలో కనబడడడు.  దవంగలరు పాపవం
బాగ  కొటట్టునటరులనాస్నేరరు.  ఈయనస్నే  మీ
సవంరక్షణలో  వదల  వళరుత్తనాస్నేనరు.  మసూడు
రోజులోల తిరగ వచేచ్చేసాత్తనరు. ఆలోగ ఈయనస్నే
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బాగ  చసూసరుకవండ.  మీ  వలరునరు  బటట్టు
డకట్టురరుకు  చసూపివంచవండ.  అతనకి  ఏమి
కావాలవంట  అవి  పెటట్టువండ.  ఖరరుచ్చేలరు-అవ
ఎలాగవైనా  సరరుద్దతనరులెవండ"  అన  చెపిప్ప
పటస్నేనకి పరరుగరుతీశాడు. 

మళీళ రాజేష్ వచేచ్చే సరకి వరాసార్వామి
కలరుకునాస్నేడు.  "అతనరు  బాగరునాస్నేడు
రాజేష్,  లోపల  ఉనాస్నేడు  వళళ  చసూడు"

చెపాప్పడు హోటల యజమాన. 

రాజేష్  వరాసార్వామిన  కలసి,  అతనరు  లచి
తిరగ గలరుర్గ్తరునస్నేవందరుకు సవంతషపడ "ఇవంతకీ
ఎవరరు  నరువుర్వా?  ఎకక్కుడకి  వళరుతరునాస్నేవు?

ననరుస్నే  కొటట్టు  పడేసిన  వాళళవరరు?"  అన
అడగడు. 

"నా  పరరు  వరాసార్వామి  బాబసూ.  నేనరు  ఒక
వామపారన.  నాదగర్గ్ర  ఉనస్నే  సరరుకులనరు
అమషడనకి  పకక్కు   ఊరకి  వళరుతరువండగ
దవంగలరు  ననరుస్నే  కొటట్టు,  నా  సరరుకులనరు
అనస్నేటనీ  దచరుకొన  వళళరరు.  'దాహవం
దాహవం' అవంటరునాస్నే  ఎవరో ఇదద్దరరు ఆ దారన
పోతరునస్నేవాళరుళ,  కనీసవం  తత్రాగడనకి  నీళరుళ
కూడ  ఇవర్వాకువండ  వళళ  పోయారరు.
ఏవంచేసాత్తవం,  సమాజవం  అలా  ఉవంద.  నరువుర్వా
వాళళలాగ కాకువండ మానవతర్వావంత ననరుస్నే
కాపాడవు. నీ మేలరు మరవలనరు. ఇవంతకీ నీ
వివరాలవంట?  ఎవరరు  నరువుర్వా,  ఏమి
చేసరుత్తవంటవు?"  అన  రాజేష్ న  అడగడు
వరాసార్వామి. 

"నాదేమరువంద,  నేనరు  ఒక  నరరుదమగనవండీ-

ఉదమగవం  వతరుకుక్కువంటసూ  పటట్టుణానకి
బయలరుదేరానరు.  దారలో రోడుడ పప్రకక్కున పడ
కనపివంచరరు మీరరు.  సర,  అకక్కుడకి దగర్గ్రోలనే
నాకు తెలసిన హోటల ఒకట ఉవంటనసూ, ఆ
హోటల  యజమానకి  మిమషలస్నే  అపప్పజెపిప్ప
నా  పన   మీద  నేనరు  వళళనరు.  ఆయనే
మిమషలస్నే  కనపెటరుట్టుకున  ఉనాస్నేరరు  ఈ
మసూడు రోజులరుగ" అనాస్నేడు రాజేష్. 
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మర నీ ఉదమగవం సవంగతి ఏమెవైవంద?  ఏదవైనా
దరకివందా?" అడగడు వరాసార్వామి. 

రాజేష్ కొవంచెవం సిగరుర్గ్ పడుతసూ "ఇవంకా ఏమీ
లదవండ.  వచేచ్చే  వారవం  మళీళ  రమషనాస్నేరరు"
అనాస్నేడు. 

"నీకు సమషతవం అయతే నేనరు నీకు ఉదమగవం

ఇసాత్తనరు-  నీలావంట వాడ కసమే,  నేనరు ఇనస్నే
రోజులరు  వతరుకుతసూ ఉనస్నేద"  అన అతనన
పనలో పెటరుట్టుకునాస్నేడు వరాసార్వామి. 

బాధమత,  మవంచితనవం  ఉనస్నే  రాజేష్ కి
వరాసార్వామి  తర్వారలోనే  తన  వామపార
బాధమతనవంత అపప్పజెపాప్పడు! 

1. మరుఖవం ఉవంద; రవండు చేతరులరునాస్నేయ; కానీ కాళరుల లవు పటట్టులదరు-

ఎవరద?

2. ఒక బొటన వేలరువంద; నాలరుగరు వేళరులనవైస్నే; కానీ పాత్రాణవం లదరు ఎవరకి?

3. మెడ ఉవంద కానీ తల లన దవరకి?

4. ఇదవైతే నీదే కానీనీకవంట ఇతరరుల దీనస్నే ఎకుక్కువ వాడతరరు. ఏవంటద?

టీచర్: పోయ లెవైనరు చివరోల నలబడమనాస్నేనా?

చివంటరు: అకక్కుడ మరువందరుగనే రామరు నలబడ ఉనాస్నేడు సార్! ప
డు

పు
కు

 స
మా

ధా
నా

లరు
:

1.
గడ

యా
రవం

 2
. గ

లవ 
3.

 బా
టల

 
4.

 నీ
 ప

రరు

రామకక్కు: డకట్టురరు గరసూ! మా పాత డకట్టురరు గరరు నా టనల్సిలరుల్సి, అడనాయడుల, పితత్తశయవం, 

గరార్భాశయవం, అపెవండకుల్సి, కిడీస్నేలరు అనీస్నే తీసశారరు-అయనా నాకు బాగరు కాలదరు 
ఎవందరుకవంటరరు?

డకట్టురరు గరరు: తీససవందరుకు ఇవంకమీ మిగటలదరు కదా, అవందరుకన.

పషవంట: డకట్టురరు గరసూ, నేనో సల ఫోన అయపోయనటరుల అనపిసత్తవంద.

డకట్టుర్: ఏవం పరలదరు, య మాతద్రిలరు రవండోత్రాజులరు వేసరుకవండ, గరుణవం కనపివంచకపోతే ఓ మిసడ 
కాల ఇవర్వావండ

నవుర్వా!
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సస్నేహవం కథ 
రచన: మధరుశ, తమిషదవ తరగతి, జిలాలపరషత్ ఉనస్నేత పాఠశాల, పటసూలరరు, గరువంటసూరరు జిలాల. 

అనగనగ ఒక అడవి. ఆ అడవిలో నవసివంచే
చిలరుక,  పావురవం  పాత్రాణమితరుప్రలరు-  ఎపుప్పడ
కలసి మెలసి ఉవండేవి. ఒకదాన కషట్టు సరుఖాలోల
ఒకట  పాలరు  పవంచరుకునేవి.  వాట  సస్నేహవం
చసూసి  అడవి  జవంతరువులరు  అనీస్నే  ఆశచ్చేరమ

పోయవి.  చలా వరకు సవంతషవంచేవి.  కొనస్నే
మటరుకు అససూయ పడేవి. 

అనస్నేవంటకవంట  ఎకుక్కువ  అససూయపడేద
నకక్కు.  వాళళన  విడదీయాలనరుకునేద.  కానీ
పాత్రాణమితరుప్రలరు కదా,  వాటన విడదీసదలాగ?

అవందరుకన అద ఒక కద్రిమవం పప్రకారవం పావురవం
గరురవంచి  చిలరుకకు,  చిలరుక  గరురవంచి
పావురానకి  చెడడగ  చెపప్పటవం  మొదలరు
పెటట్టువంద.  

రానరు  రానరు  చిలరుక  పావురవం దాన వలలో
పడటవం  మొదలరు  పెటట్టుయ.  అద  చెపప్ప
అబదాద్ధలనే  నజాలనరుకసాగయ.  కొవంచెవం
కొవంచెవంగ ఒకదానకొకట దసూరమయామయ.
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అయనా కూడ నకక్కు మనసరు నవండలదరు.
అద  సవంతతృపిత్త  పడలదరు.  ఒకర  గరురవంచి
ఒకరకి చడీలరు చెపూత్తనే పోయవంద. 

అతి  అనస్నేచోటల  అనరద్ధదాయకమే  కదా,

ఒకరోజున  తన  గరురవంచి  చిలరుకకు  చెడడగ
చెపుత్తవంట  వినస్నేద  పావురవం.  నకక్కు  అటరు
వళలగనే  చిలరుకన  కలరుసరుకొన  జరగన  కథ
అవంత  చెపిప్పవంద.  మితరుప్రలదద్దరసూ  మళీళ
ఒకక్కుటయామయ. నకక్కు ఎవరకి ఏవం చెపిప్పవంద
పవంచరుకునాస్నేయ.  ఇదవంత నకక్కు జితరుత్తలనన
అరర్థవం  చేసరుకునాస్నేయ.  దావంత  నకక్కు
పనాస్నేగవం విఫలమయవంద. 

అయనా అద తన పప్రయతస్నేనస్నే మానలదరు.
ఎపప్పటలాగ  రవండవంటకీ  ఒకదానమీద
ఒకదానకి చడీలరు చెపప్పసాగవంద. 

ఒక రోజున సస్నేహితరులరు రవండ కలరుసరుకొన,

"ఎవంత  చెపిప్పనా  ఈ  నకక్కు  మనలస్నే
విడదీయాలనే  చసూసరుత్తనస్నేదే!  దీన  పన
పటట్టుదలాగ?"  అన  ఆలోచివంచయ.  చివరకి
రవండ కలసి సివంహరాజు దగర్గ్రకి వళళయ. 

"రవండ  రవండ!  మీ  సస్నేహవం  గరురవంచి  నాకు
అవందరసూ  చెపాప్పరరు.  మీరరు  మన  అడవిక

ఆదరరవం!"  అనస్నేద  సివంహవం,  వాళళన
కూరోచ్చేబెడుతసూ. 

"మా  సస్నేహానస్నే  చెడగొటట్టువందరుకు  ఓ  నకక్కు
జితరుత్తలరు  పనరుస్నేతసూ  పోతరునస్నేద.  తమరరు
దానస్నే మవందలవంచకపోతే మా పన ఇవంతటత
సర  అవుతరువంద"అన  చిలరుక,  పావురవం
తమకొచిచ్చేన  కషట్టునస్నే  వినస్నేవివంచరుకునాస్నేయ
సివంహానకి. 

"బాగరువంద  బాగరువంద!  మేవం నకక్కునరు  పిలచి
మవందలవంచవచరుచ్చే;  కానీ  అద  తన
పప్రయతస్నేలరు  మానరుకవాలవంట  పదమవంద
ఎదరుట దాన పనాస్నేగలనరు బయట పెటట్టుటవం
అవసరవం!" అనస్నేద సివంహరాజు ఆలోచిససూత్త. 
"తమరరు  ఎలా  చెబితే  అలా  చేసాత్తవం"

అనాస్నేయ రవండనసూ. 

"సర, మరువందరు మీరరు దానస్నే మాయ చేసి నా
దగర్గ్రకు తేవాల-"  అన సివంహవం వాటకి ఒక
ఉపాయవం చెపిప్పవంద. 

దానస్నే  వినగనే  మితరుప్రల  మరుఖాలరు
వికసివంచయ.  

ఆనాటనరువండీ  చిలరుక-పావురవం  రవండ
ఇవంకా ఎడమరుఖవం-పెడమరుఖవంగ ఉవండటవం
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మొదలరు  పెటట్టుయ.  నకక్కు  ఎదరుట పడగనే
చిలరుక మీద చివందరులరు తకిక్కువంద పావురవం.

నకక్కు  కదలవంచగనే  పావురవం  మీద
ఇవంతెతరుత్తన  లచివంద  చిలరుక.  నకక్కుకు చలా
సవంతషవం  అయమవంద.  "పావురవం  ననరుస్నే
చవంపమనస్నేద"  అన  చిలరుకకు  చెపిప్పవందద.

"చిలరుక  ననరుస్నే  చవంపమనస్నేద"  అన
పావురానకి చెపిప్పవంద. 

పావురవం దానత-  "పద, ఈ సవంగతి
సివంహానకి  చెబరుదావం.  చిలరుకకి  అదే  తగన
శాసిత్త.  రాజుగరరు దవండసత్త తపప్ప దానకి బరుదద్ధ
రాదరు"  అనస్నేద.   "అవునరు-అవంతే"  అనస్నేద
నకక్కు.  తన మాయలరు ఫలవంచయన దానకి
చలా  సవంతషవం  వేసివంద.  పావురానస్నే

వవంటబెటరుట్టుకొన సివంహవం దగర్గ్రకు వళళవందద.

నకక్కు-పావురవం  చెపిప్పన  దానస్నే  విన,

సివంహరాజుగరరు  తలాడవంచరరు.  "చిలరుకనరు
ఈడుచ్చేకు రవండ"  అన సవైనకులకు కనరుసవైగ
చేశారరు.  వాళరుళ  అకక్కుడే  ఉనస్నే  చిలరుకనరు
సివంహరాజుగర మరువందరు పప్రవేశపెటట్టురరు. 
అవంతే-  పావురవం,  చిలరుక  రవండ
ఒకటయపోయాయ.   నకక్కు తమకు చేసిన
దత్రాహానస్నేవంత  నకక్కు  మరువందే  సివంహరాజుకు
వినస్నేవివంచరుకునాస్నేయ. 

పరసిర్థతి  తనకు  ఇలా  ఎదరురరు
తిరరుగరుతరువందన ఊహివంచన నకక్కు భయవంత
వణికి  పోయవంద.  సివంహరాజు  కపవంత
ఊగపోయవంద. 

నకక్కు  భయపడ  "ననరుస్నే  ఏమీ  చేయవదరుద్ద-
ఇలావంట  తపుప్పలరు  ఇక  చేయనరు"  అన
పాత్రాధేయపడవంద.  అయనా వినకువండ నకక్కు
మీదకి దసూకివంద సివంహవం. 

వవంటనే  పావురవం,  చిలరుక  దానకి  అడుడగ
నలబడ  "సివంహరాజా!  ఇదకక్కు  అవకాశవం
ఇవర్వావండ-  ఈ  తరార్వాత  కూడ  నకక్కు
మారకపోతే,  అపుప్పడు చవంపయవండ దానస్నే.
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ఇపప్పటకి  మాతద్రివం  ఏదవైనా  ఒక  చినస్నే  శిక్షత
సరపుచచ్చేవండ" అన వేడుకునాస్నేయ. 

సివంహవం నకక్కునరు క్షమివంచి వదలవేసివంద. తన
తపుప్పనరు  తెలరుసరుకొనస్నే  నకక్కు  మవంచిగ
మారపోయవంద.  

పూలకు ఉనాస్నేయ రకులరు
నవుర్వాకు ఉనాస్నేయ జోకులరు
తలరుపుకు ఉనాస్నేయ మేకులరు
జనషదనానకి ఉనాస్నేయ కకులరు
వవంటకు ఉనాస్నేయ బోకులరు
చెపప్పవందరుకు ఉనాస్నేయ సాకులరు
చదవటనకి లవు బద్రికులరు

వనాలరు జగతికి అవందన వరాలరు
ధరణి మెడలో సిరరుల హారాలరు
జీవరాశరుల ఆదరవంచే మమత నలయాలరు
కాలరుషమనస్నే హరవంచే వర సవైనకులరు
వాతవరణానస్నే కాపాడే విశర్వారక్షకులరు
ఫలతమరు ఆశివంచన సర్వాచచ్ఛవంద సవకులరు
-k. మహేష్, ఏడవ తరగతి, P.V.R. Z.P.H. ససూక్కుల, గరువండువార పలల, తలరుపుల(మవండలవం), 

అనవంతపురవం(జిలాల).

ఒక కరవంటరు బలరుబ్బాన తీయాలవంట కనీసవం ఎవంత మవంద వవంగళపప్పలరు అవసరవం?

మరుగరుర్గ్రరు-

ఒకరరు బలరుబ్బాన పటరుట్టుకవటనకి; ఇదద్దరరు కురచ్చేన తిపప్పటనకి!

పప్రశస్నే:  నవండ వవంగళపప్పలత పోతరునస్నే సబ్ మెరన నరు ఎటల మరువంచవచరుచ్చే?

జవాబరు:  తలరుపు తడతే సర!

వవంగళపప్ప ఊపిరాడకువండ చేస వాకమవం?

“అదేవంట నీకు రపు చెబరుతనరు”

కవిత
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తతృపిత్త 
రచన: ఆర్ సౌమమ, ఏడవ తరగతి, ఆవంపప్ర.గరురరుకుల పాఠశాల, మెవైలవరవం (గత్రా, మవం) కడప జిలాల. 

అనగనగ శివలవంగపురవం అనే ఊళళ
రవంగయమ-సమయమ  అనే  అనస్నేదమరుషలరు
ఇదద్దరరు  ఉవండేవాళరుళ.  వాళరుళ  చలా

బీదవాళరుళ.  వాళళకునస్నే ఆసత్తలాల  పూరర్వాకులరు
ఇచిచ్చేన  ఐదకరాల  భసూమీ-  ఓ  పాత
ఇలసూలనసూ. వాటతట  రవండు కుటరువంబాలసూ
బద్రితరుకు  లాగవి.  అనస్నేదమరుషలదద్దరసూ  కలసి
తమ  భసూమిలో  పవంటలరు  పవండవంచేవాళరుళ;
వచిచ్చేన  లాభానస్నే  ఇదద్దరరు  పవంచరుకొన  తతృపిత్త
పడేవాళరుళ. 
వాళళ  ఇవంటకి  ఎదరురరుగనే  ఓ  షవుకారరు
ఉవండేవాడు.  అతన దగర్గ్ర అవంతరులన డబరుబ్బా
ఉవండేద;  కానీ  ఎపుప్పడ  ఏవేవో  బాధలరు.
రవంగయమ  సమయమలనరు  చసూసత్త  అతనకి
చలా అససూయగ ఉవండేద: "ఇదేవంట, నాకు
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ఇవంత డబరుబ్బా ఉనాస్నే సవంతషవం లదవందరుకు?

నాత  పోలసత్త  వాళళకు  అసలరు  ఏమీ లదే,

అయనా  వాళరుళ  అవంత  సవంతషవంగ  ఎలా
ఉవండగలరుర్గ్తరునాస్నేరరు?"  అన.  అయతే అతన
పప్రశస్నేకు సమాధానవం తెలస అవకాశవం లదరు-
రవంగయమ-సమయమలనరు  అడగతే  కూడ
పప్రయోజనవం ఏమీ లదరు-  వాళళ సవంతషనకి
కారణవం వాళళక తెలదరు మర! 

ఇలా ఉవండగ షవుకారరుకు చినస్నేతనవంలో
పాఠాలరు  చెపిప్పన  గరురరువుగరరు  ఒకరోజున
అతనస్నే వతరుకుక్కువంటసూ వచచ్చేరరు.  షవుకారరు
ఆయనస్నే  ఆదరవంచి,  భోజనవం  పెటట్టు,
తినేటపుప్పడు  దగర్గ్ర  కూరచ్చేన  విసనకరప్రత
విసరరుతసూ,  ఎదరురవంటలన  రవంగయమ-

సమయమలనరు  చసూపివంచి,  "గరురరువుగరసూ!

నాకు  ఇవంత  డబరుబ్బా  ఉనాస్నే  సవంతషవం
లకువండ  ఉనస్నేదవందరుకు?  ఆ  ఎదరురవంటల
వాళళకు ఏమీ లదరు కదా,  అయనా అవంత
సవంతషవంగ  ఉనాస్నేరరు  ఎవందరుకన?

లోకాచరవం  పప్రకారవం  డబరుబ్బావంట  అనీస్నే
ఉవండల కదా సార్వామీ?" అనాస్నేడు. 

గరురరువుగరరు  అపుప్పడు  "నాయనా!  ఉనస్నే
దావంత  తతృపిత్త  పడేవాడే  ఎపుప్పడ
సవంతషవంగ  ఉవంటడు  తపప్ప,  డబరుబ్బా
ఉనస్నేవాడు  కాదరు.  అవందరులో  కూడ
సవంతషవం అనేద అవందరకీ ఉవండదరు- తతృపిత్తగ
ఎవందరుకువండలో  అరర్థవం  చేసరుకొన,  దానస్నే
జీవితవంలో నలరుపుకవాలనరుకునేవాడకి తపప్ప,
వేరకరకి  ఆ  భాగమవం  ఉవండదరు.  కావాలవంట
పప్రయతిస్నేవంచి  చసూడు"  అవంటసూ  ఒక
ఉపాయవం చెపాప్పడు. 

ఆ రోజునే దానస్నే అమలరు చేశాడు షవుకార.

ఎదరురవంట  రవంగయమ-సమయమలనరు  పిలచి
"మీరరు ఇవంత సవంతషవంగ ఉవండటవం చసూసి
నా మనసరు నవండపోతరునస్నేద.  'నేనసూ మీలా
ఉవండగలర్గ్తే  బాగరువండునరు'  అనపిసరుత్తనస్నేద.
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మీకిదద్దరకీ నా తరపున చినస్నేపాట బహుమతి
ఇసాత్తనరు-కాదనకవండ" అవంటసూ ఇదద్దరకీ చెరక
వవంద బవంగరరు నాణాలరు ఇచిచ్చే వచచ్చేడు. 

తన  వవంతరు  డబరుబ్బానరు  కొడుకుకి,  భారమకు
చసూపివంచడు  రవంగయమ.  వాళళదద్దరసూ
మరురసిపోయారరు.  వాళల  సవంతషనస్నే  చసూసి
రవంగయమ కూడ మరురసిపోయాడు. 

రవంగయమ కొడుకు మరువందరుకొచిచ్చే ఒక
నాణవం తీసరుకబోయాడు.  నాణాల సవంచీన
గబరుకుక్కున వనకిక్కు లాకుక్కునాస్నేడు రవంగయమ. 
భారమ  ఒక  నాణానస్నే  చేతిలోకి  తీసరుకొన
చసూసరుత్తవండగ  భారమన  తిటట్టు  ఆ  నాణానీస్నే
లాగసరుకునాస్నేడు.  'ఏనాడ  లనద  ఇవాళల
ఇలా  పప్రవరత్తసరుత్తనాస్నేడేమి?'  అవంటసూ  భారమ,
కొడుకు  ఇదద్దరరు  మరుఖాలరు

మరుడుచరుకునాస్నేరరు. 
రవంగయమ  ఇవనీస్నే  గమనవంచే  సిర్థతిలో  లడు:

'నాణాలనరు ఎలా దాచల? ఎకక్కుడ దాచల?

ఇవంటల  ఉవంచితే  భారమ-కొడుకు  వటన
మిగలనవర్వారరు'  అన దీర రవంగ ఆలోచివంచటవం
మొదలరు పెటట్టుడు.  చివరకి వాటన తీసరుకెళళ
తన పలవంలోనే ఎవర్వారసూ చసూడకువండ ఒక
గరువంతలో దాచి పెటట్టుడు. రోజూ ఒకక్కుడే వళళ,
గరువంతనరు  తద్రివిర్వా,  బవంగరరు  నాణాలనరు
బయటకి  తీసి,  లెకక్కుపెటరుట్టుకొన,  మళీళ
యథాపప్రకారవం పాతిపెటట్టు ఇవంటకి రాసాగడు
రవంగయమ. 
ఇక సమయమకూడ షవుకారరు తనకిచిచ్చేన
నాణేలనరు   భారమ,  పిలలలకు చసూపివంచడు.

వాళసూళ  చలా  ఆనవందపడడరరు.  అయతే
వవంటనే  సమయమ  భారమ  అడగవంద:

"షవుకారరు  మామసూలరుగ  ఎవరకీ  ఏమీ
ఇచేచ్చే రకవం కాదే, మర ఈ నాణాలనరు మనకి
ఎవందరుకిచచ్చేడబాబ్బా?"  అన.   "ఏమో,  మనవం
సవంతషవంగ  ఉవండటవం  చసూసి  ఇచచ్చేడట.

తనకూ  మనలాగ  ఉవండలన  ఉవందట"

చెపాప్పడు సమయమ.  
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సమయమ  భారమ  "అవునా!"  అన
ఊరరుకునస్నేద.  అద  వినస్నే  సమయమకూ
కొవంచె వం  అనరుమానవం  వేసివంద.  "ఇవందరులో
ఏద మనకు తెలన మతలబరు ఉవండవచరుచ్చే.

అవందరుకన  అసలరు  ఈ  నాణాలరు  మనవి
కావనరుకువందావం.  ఎకక్కుడవైనా  భదద్రివంగ  పెటట్టు,
ఇక పటట్టువంచరుకనటరుల వదలదాద్దవం.  ఆ సొమరుష
మనదే అయతే పరలదరు;  లకపోతే షవుకారరు
మళీళ  వచిచ్చే  అడుగరుతడు-ఇచేచ్చేయచరుచ్చే.
ఏమవంటవు?" అనాస్నేడు సమయమ. 
"అదే  మవంచిద"  అన  భారమ-పిలలలరు
అనస్నేమీదట,  వాళలవంత  కలసి  దానస్నే  ఇవంట
పెరటల  ఒక  మసూలన  పాతిపెటట్టు,  ఇక  ఆ
సవంగతి మరచిపోయారరు. 
షవుకారరు  తన  పథకవం  పప్రకారవం  ఇదద్దరనీ
గమనససూత్తనే  ఉనాస్నేడు.  తనరు  ఇచిచ్చేన
నాణాలనరు  ఎవరరు  ఎకక్కుడ  దాచరో కూడ
చసూశాడు.  రవంగయమ  ఇపుప్పడు  నదద్రిలన
రాతరుప్రలరు  గడుపుతరునాస్నేడు.  సమయమ
మటరుకు  ఎపప్పటమాదర  పప్రశావంతవంగ
ఉనాస్నేడు.  ఇదద్దరనీ  చసూసిన  షవుకారరు
నవుర్వాకునాస్నేడు.  తన  గరురరువుగరకి

మనసరులోనే  నమసాక్కురవం  పెటరుట్టుకునాస్నేడు.

పధకవంలో  రవండో  భాగనకి  శకారవం
చరుటట్టుడు.  

తరార్వాతి  రోజున  పలవంలో  ఖాళీ  గరువంతనరు
చసూసిన  రవంగయమకు  గరువండ  ఆగనవంత
పనవైవంద.  రవంకెలరు  వేసరుకువంటసూ,  గరువండలరు
బాదరుకువంటసూ,  ఊరవంత  అలలర  చేససూత్త
పరరుగరులరు  పెటట్టుడతనరు-  "నా  డబెబ్బావరరు
దవంగలవంచరరు?"  అన  పెడబొబబ్బాలరు
పెటట్టుడు.  రవంగయమ  కుటరువంబ
సభరుమలవందరసూ  గొలరులమనాస్నేరరు.  ఇరరుగరు
పరరుగరులవంత  చేర  వాళలనరు  ఓదారాచ్చేలల్సి
వచిచ్చేవంద.  రవంగయమకు  ఆ  రోజునరువండీ
కవంగరరు ఎకుక్కువవైవంద; అతన ఆరోగమవం కూడ
బాగ  చెడపోయవంద.  ఇవంటకి  వళతే
కవంచవంలోనసూ గలసరులోలనసూ మరుదద్దకు,  నీళలకు
బదరులరు  బవంగరరు నాణేల కనబడసాగయ.

'నా  పిలలలెలా  బద్రితరుకుతరరు?  ఇపుప్పడలా?'

అనస్నే  బెవంగత  అతనరు  చికిక్కు  సగవం
అయపోయాడు. 

ఈ సవంగతి తెలసి, "వినాస్నేరా, షవుకారరు మీ
అనస్నేకిచిచ్చేన సొమరుషనరు ఎవరో ఎతరుత్తకెళళరట.
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మన సొమరుష  ఎలా ఉవంద మర?"  అనస్నేద
సమయమ భారమ. ఇదద్దరసూ కలసి పెరటల తద్రివిర్వా
చసూశారరు-  నాణాలరు  లవు!  "నేనరు  అపుప్పడే
అనాస్నేనరుగ,  మనద కాన సొమరుషకు మనవం
ఆశ పడకూడదరు"  అనస్నేద సమయమ భారమ.
"అవునరు. ఆ సొమరుష మనద కాదరు- అవందరుక
పోయవంద"  అనాస్నేడు  సమయమ,  తిరగ
గరువంతనరు  పూడేచ్చేససూత్త.  అటరుపెవైన  వాళళవంత
ఎపప్పటమాదర పప్రశావంతవంగ నదద్రిపోయారరు. 
వళళదద్దరనీ  గమనసరుత్తనస్నే  షవుకారకి
అరర్థమెవైవంద:  సవంతషనకి  కారణవం  తతృపిత్త.
అయతే తతృపిత్త అనే జీవితదరరవం నలవాలవంట
దానస్నే  అరర్థవం  చేసరుకొన  మన  జీవితవంలోకి
సార్వాగతివంచటవం అవసరవం.  అలా కానపుప్పడు,

'తతృపిత్త'  అనే  ఆ  వసరుత్తవు  యావంతిద్రికవంగ
నలవజాలదరు.  ఏద  ఒకనాడు  అద

పోతరువంద;  అసవంతతృపిత్తనే  మిగరులరుచ్చేతరువంద.

తతృపిత్తన  తమ  సర్వాభావవంలో  ఒకటగ
చేసరుకగలర్గ్నవాళరుళ ధనరుమలరు. 
మరరునాడు  అనస్నేదమరుషల  దగర్గ్రకి  వళళన
షవుకారరు ఇదద్దర చేతరులోలనసూ రవండు వవందల
నాణాలరు పెడుతసూ  "మిమషలస్నే ఆవందళనకు
గరురచేశానరు-  ననరుస్నే  క్షమివంచవండ.  మీరరు
దాచిన  సొమరుషనరు  అవసరవం  కొదీద్ద  తిరగ
తీసరుకునస్నేద  నేనే.  మీకు మరువందరుగ  చెపిప్ప
ఉవండలల్సివంద" అనాస్నేడు. 

రవంగయమ  వాటన  తీసరుకొన,  గరువండలకు
హతరుత్తకువంటసూ  నవండుగ  ఊపిర
పీలరుచ్చేకునాస్నేడు.   సమయమ  చిరరునవుర్వా
నవార్వాడు.  షవుకారరుకు  సమయమవంట
గౌరవవం మరవంత పెరగవంద. 

చివంటసూ: బవంటీ! నరువుర్వా మరుఖవం కడుకక్కులదన మీ అమష ఎలా కనరుకుక్కునస్నేద?

బవంటీ: నేనరు సబరుబ్బాన తడపటవం మరచ్చేపోయాననరుకువంట
డకట్టురరు: నీ చెయమ రవండు చోటల విరగవంద.

వవంగళపప్ప: కాదరు సార్! నేనరు ఒక చోట పడడనరు మర.

నవుర్వా!
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బరర్ఫీ దయమవం 
రచన: అనస్నేమనేన శివ, ఆరవ తరగతి, రషీ వామల ససూక్కుల, మదనపలల, చితసూత్తరరు జిలాల. 

 

అనగనగ  ఒక  ఊరలో  భానరు  అనే  బరర్ఫీ
వాడు ఉవండేవాడు.  రోజూ బరర్ఫీ  దరుకాణవం
తెరచి,  ఉదయవం ఆరరు గవంటల నరువండ రాతిద్రి
పద  గవంటల  వరకు  ఉవండేవాడు.  'భానరు
బరర్ఫీలరు ఎవంత బాగరునాస్నేయో'  అన అవందరసూ
అనరుకునేవాళరుళ. 
ఒకరోజున ఎవరో వివంత వమకిత్త  ఒకడు భానరు
మరువందరుకు  వచిచ్చే  నలబడడడు.  పడవాట
దరుబబ్బా  అవంగీ  లావంట  జామకెట   వేసరుకొన
ఉనాస్నేడతనరు. 

భానరు అతనవరో చసూడలదరు గనీ,  అతనరు
వేసరుకునస్నే  దరుబబ్బా  జామకెటరుట్టునరు  చసూసి
ఆశచ్చేరమపోయాడు.  "ఏవం  రా?  ఇవంత  వేడకి
జామకెట  ఎవందరుకు  వేసరుకునాస్నేవు?"  అన
అడగడు. 

"వేడగ  ఎకక్కుడువంద,  ఇవంత  చలలగ
ఉవంటనసూ!?"  అన  వికవికా  నవార్వాడు  ఆ
దరుబబ్బా అవంగీ వాడు. 

"ఏవంట ఇటల నవుర్వాతరునాస్నేడు?"  అన అతన
వవైపుకు చసూసిన భానరు నరా రవంతపోయాడు- 
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ఆ జామకెట వేసరుకునస్నేవాడు అసలరు  మనష
కాదరు! ఒక దయమవం!! 

"నరువుర్వా  తీసయమమవంటరునాస్నేవు  గనక
తీససరుత్తనాస్నేనరు.  ఇపుప్పడు నరువుర్వా ననరుస్నే చసూసి
దడుచరుకువంట  అద  నా  బాధమత  కాదరు-"
అవంటసూ  జామకెట న  తీసి  పడేసివంద  ఆ
దయమవం. 

ఆ దయామనకి చేతరులరు లవు, కాళరుళ లవు.

అద  జామకెట  తీస  సరకి  నజవంగనే  భానరు
చలా భయపడడడు. 

భానరు భయపడటవం చసూసి దయామనకి చలా
సవంతషవం  వేసివంద.  "ఆహా,  ఇనస్నే

సవంవతల్సిరాలరుగ  తిరరుగరుతరునాస్నేనరు.  ఇవంత
భయానస్నే అసలరు చసూడలదరు.  ఇవంత చకక్కున
ఆహారవం  అవంతకనాస్నే  అసల్సిలరు  చసూడలదరు.
ఇపుప్పడు నీ పుణమమా అన నాకు నీలావంట
చకక్కున  ఆహారవం  దరకివంద.  అదగసూడ
ఎవంచకాక్కు నేనవంట భయపడే ఆహారవం!  ఏమి
నా అదతృషట్టువం!"  అవంటసూ భానరు మీదకి ఎగర
దసూకివంద. 

దయమవం  తనమీదకి  దసూకగనే  కీచరుమన
అరచిన భానరు నోటలోవంచి తనవంతట తనే ఓ
సలహా  వలరువడవంద-  "అయోమ  ననరుస్నే
తినొదరుద్ద!  నాకు  భారామ,  పిలలలరు  ఉనాస్నేరరు.
కావాలవంట ఈ  బరర్ఫీలరు తినరు! నాకవంట ఇవే
తియమగ ఉవంటయ!" అన. 

"బరర్ఫీలవంట  ఏవంట?"  అడగవంద  దయమవం,

టకుక్కున ఆగ. 

"ఇవిగ ఇవే!  ఇవందాకట వరకూ అవందరసూ
వటనే  కదా,  అడగ  అడగ  మర
కొనరుకుక్కుపోతరునాస్నేరరు?!"  అన  బరర్ఫీలరునస్నే
పలటరునరు దాన మరువందరుకు జరపాడు భానరు. 
దయమవం  నోరరు  మరువందరుకు  పెటట్టు
ఒకక్కుటొకక్కుటగ  బరర్ఫీలనీస్నే  తిన,  "అబాబ్బా



కొతత్తపలల        30 నవవంబరరు 2014

ఎవంత  బాగరునాస్నేయో!"  అన  నాలరుక
చపప్పరవంచివంద.  ఆ తరార్వాత మరద ఐడయా
వచిచ్చేనటరుల  "సర!  అయతే ననరుస్నే  తిననరుల!

కానీ మర నరువుర్వా రోజూ నాకు బరర్ఫీలరు చేసి
పెటట్టుల సరనా?" అనస్నేద భానరుత. 

"బద్రితికావం!  అవంతే చలరు"  అనరుకునస్నే  భానరు
దానకి  సవంతషవంగ  ఒపుప్పకునాస్నేడు.

అటరుపెవైన కొనాస్నేళలపాటరు తనరు ఇచిచ్చేన మాట
పప్రకారవం  రోజూ  అనస్నేనస్నే  బరర్ఫీలరు  చేసి
దయామనకి  ఇచిచ్చే  తినపివంచడు  గనీ,

కొనాస్నేళలకి  భానరుకి  దయమవం  అవంట  భయవం
పోయవంద.  అవంతేకాక రోజూ దానకి బరర్ఫీలరు
ఉచితవంగ తినపివంచి-తినపివంచి అతనరు కాసాత్త
ఇపుప్పడు పదవాడు అయపోయాడు.  మర
భానరు ఎవంత శప్రమపడడ తన శప్రమకి తగననస్నే
డబరుబ్బాలరు రావటలదరు కదా! 

దావంత ఒక రోజున భానరుకు దయమవం మీద
ఎకక్కుడ  లన  కపవం  వచిచ్చేవంద.  చటరుకుక్కున
పోయ పోలసరులకు ఫరామదరు  చేశాడు.  ఒక

రోజున  దయమవం  దరుకాణవంలో  నలబడ
బరర్ఫీలరు తివంటరువండగ పోలసరు దాన వనరుక
నలబడ తరుపాకీ గరురపెటట్టు 'హావండల్సి అప్'  అన
అరచడు. దయమవం అతనస్నే పటట్టువంచరుకలదరు.
"ఒకక్కు  నమిషవం-  నేనరు  బరర్ఫీలరు  తినాల.

తరార్వాత మాటలడదావం" అవంద. 

'నేనరు ననరుస్నే  అరసరుట్టు  చేయడనకి వచచ్చేనరు-
నరువుర్వా  బరర్ఫీలరు  తివంటరువంట  చసూడడనకి
కాదరు!" అనాస్నేడు పోలసరు చికాకుగ. 

'సర నరువుర్వా ననరుస్నే  'హావండల్సి  అప్'  అనాస్నేవు,

కానీ  నాకు  హావండల్సి  లవుగ?"  అన
మాయమెవైపోయవంద దయమవం-"ఈ భానరుకి,

వళలవందరకీ  నేనవంట  భయవం  పూరత్తగ
పోయవంద.  భయవం లన చోట నేనరు ఉవండీ
లాభవం  లదరు.  భయపడన  వాళల  మావంసవం
నాకు అరగదరు కూడనసూ. ఏవం చేసద, మరో
చోటరు  వతరుకుక్కువంటనరు.  మర  అకక్కుడ
బరర్ఫీలరు  దరరుకుతయో,  లద,  చసూడల!"

అనరుకువంటసూ.
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చిటట్టు కవితలరు
రచన: డ ఆర్. సరుమన లత , హవైదరాబాదరు 

పాకుతసూ పాపాయ
పాకుతసూ పాపాయ పెవైడనీ  పటట్టువంద 
వనస్నే దవంగలా పోయ  వవండనీ లాగవంద 
కథలరు  రాసాత్తనవంటరు  కలానస్నే  కొరకివంద 
తెలరుగరు  మధరురమ నేనవంటసూ  తేననసూ తీసివంద 
చదరువులో మరువందవంటరు పతత్తనస్నే ఎతిత్తవంద 
ఏ దేశ మేగనా ఎవందరు కాలడనా 
అమష  బిడడ నేనవంటసూ ఎతరుత్తకమవంద !! 

నరలక్షమవం  కూడదరు 
జీడపపుప్ప -జీడపపుప్ప  మాడ పోయవంద 
పకక్కునరునస్నే  రవైలరు బవండ  పారపోయవంద 
చేనవంత  ఆవు దసూడ తకిక్కు పోయవంద 
కొతరులొచిచ్చే  కొమషలనస్నే  విరచి పోయాయ 
పిటట్టులలొచిచ్చే కవంకులనీస్నే  పడచి  పోయాయ 
నరలక్షమవం  కూడదన  అరర్థమయవంద !
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చవంట 
రచన: సి.పప్రణయజ,  శ వవంకటశర్వార బాల కుటీర్,  బాత్రాడీపట,గరువంటసూరరు. 

అనగనగ  ఒక  అవందమెవైన  అడవి.   అడవి
మధమలో  ఒక  పదద్ద,  అవందమెవైన  కొలనరు.
కొలనరు నవండ ఎపుప్పడ పుషక్కులవంగ నీళరుళ.
కొలనరు చరుటసూట్టు ఎవరో నాటనటరుల  రకరకాల
పవండల  చెటరుల.  కొలనరు  నవండ  బాతరులరు,
కొవంగలరు, హవంసలరు, చేపలరు, తబళరుల!  పవండల
చెటలనవండ కాకులరు,  చిలకలరు,  గరరువవంకలరు
ఇలా  ఎనోస్నే  పిటట్టులసూ,  వాటత  పాటరు
ఉడతలరు,  కతరులరు,  తవండలరు!  అవనీస్నే

అకక్కుడ  ఎవంత  సస్నేహవంగ  కలసి  మెలసి
జీవిసరుత్తనాస్నేయ.  

రోజూ పదరుద్దనేస్నే పక్షులరు, జవంతరువులరు వేటకు
బయలరుదేరతయ.   సాయవంతత్రానకి  గనీ
తిరగ  రావు.  వళల  మరువందరు  జవంతరువులరు,
పక్షులరు అనీస్నే  తమతమ పిలలలకు జాగప్రతత్తలరు
చెపిప్ప  వళతయ-  "చినాస్నే!  అటరు  ఇటసూ
తిరగొదరుద్ద.   వేర  జవంతరువులత   జాగప్రతత్త"
రోజూలాగ చెపిప్పవంద జివంక తన పిలలత. 
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"తలల!  నరువిర్వావంకా చినస్నేదానవి.   నీ రకక్కులరు
ఇవంకా బలవం  పువంజుకలదరు.   గసూటలోవంచి
ఎగర  కిప్రవంద  పడకు-  జాగప్రతత్తగ  ఉవండు"

అనస్నేద కాకి తన పిలలత.  

"పెదద్దడ!  చెళలళళనరు,  తమరుషళళనరు  జాగప్రతత్తగ
చసూసరుక.  ఎటసూ  వళళనవర్వాదరుద్ద"  అనాస్నేడు
తవండద్రి తబలరు తన పెదద్ద కొడుకుత. 

"బబీ!  నేనొచేచ్చేటపుప్పడు నీక మవంచి చేపనరు
తెసాత్తనరు-  చేపలవంట  నీకిషట్టువం  కదా!"  అనస్నేద
ఎలరుగరుబవంట తన పిలలత. 

"సరనమాష, సర  నానాస్నే!" అనాస్నేయ
పిలలలనీస్నే వాట అమాషనానస్నేలత. 

పెదద్దవనీస్నే అటరు వళళగనే పిలలలనీస్నే ఒక చోట

చేరాయ:  

"ఏ ఆట ఆడుకువందావం ఈరోజు?" అడగవంద
కాకి పిలల- మెరరుసరుత్తనస్నే కళళత. 

"ఎగర పవందాలరు ఆడదావం"  అవంద డేగ పిలల,
ఉతల్సిహవంగ ఎగరురరుతసూ. 

"మేవం  ఎగరలవం  కదా,  మర  మాకెటలగ?"

అడగవంద పవందపిలల సవందేహవంగ. 

"సరల,  రోజూలాగ  కతికొమషచిచ్చే
ఆడుకువందావం!"  అవంద  చవంట.   కతిపిలలల
గరువంపులో  అనస్నేవంటకవంట  చినస్నేద  చవంట.

బొదరుద్దగ,  చలాకీగ  ఉవంటరువందద-

పిలలలనస్నేటకీ చవంట అవంట చలా ఇషట్టువం. "సర
సర" అనాస్నేరరు అవందరసూ ఉతల్సిహవంగ. 

ఆట మొదలెవైవంద.  ఇక అకక్కుడవంత సవందడే
సవందడ:  కొనస్నే  ఎగరురరుతరునాస్నేయ,  కొనస్నే
దసూకుతరునాస్నేయ,  కొనస్నే  ఉయామలలరు
ఊగరుతరునాస్నేయ,  కొనస్నే  అరరుసరుత్తనాస్నేయ,

కొనస్నే నవుర్వాతరునాస్నేయ-  అవంతలో ఉనస్నేటరుట్టువండ
నలల చెవుల తెలల కతి పిలల ఆడడవం ఆపసివంద.

"ఏవంట?  ఏమయవంద?!"  అనాస్నేయ  అనీస్నే
విచితద్రివంగ దానవవైపు చసూససూత్త. 
"ఎపుప్పడ కతికొమషచిచ్చే ఆడ,  ఆడ బోరరు
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కొడుతరునస్నేద.  ఇవంకదవైనా  ఆట  ఆడదావం"

అవంద  మరుఖవం అదలా పెడుతసూ. 

"గళీలాట ఆడదావం!" అవంద నలల కతి కళరుళ
తిపుప్పతసూ. 

"మాకు  చేతరులరు  లవుగ,  మేమెటల
ఆడతవం?" అవంద పిచరుచ్చేక పిలల. 
"కిప్రకెట ఆడుదావం!" అవంద జీబాత్రా పిలల. 
"మాకు రాదరు" అనాస్నేయ ఆడపిటట్టులనీస్నే. 
"పరరుగరు  పవందవం  పెటరుట్టుకువందామా?"

అడగవంద తబలరు పిలల. 
"నేనే గలరుసాత్తనరు!" అవంద కువందేలరు పిలల. 
"ఆగవండగవండ-  నాకొక ఐడయా వచిచ్చేవంద.

దాగరుడు మసూతలరు ఆడదావం!"  పెవైకి,  కివందకి
దసూకుతసూ అవంద చవంట. 

అవందరకీ  ఈ  ఆలోచన  నచిచ్చేవంద.   "భల-

భల!" అవంటసూ చపప్పటరుల కొటట్టురరు. 
"ఒకట...రవండు... మసూడు..” లెకక్కు పెటట్టుడవం
మొదలరు పెటట్టువంద కొవంగ పిలల. 
తబలరు పిలల పోయ నీళళలోలన రాయ కివంద
దాకుక్కువంద.  బాతరు  పిలల  పోయ  నీట
మొకక్కులోల  నకిక్కువంద.  బలల  పిలల  చెటరుట్టు

బెరడులో దసూరవంద. కతి పిలలలరు వళళ ఆకు
గరుబరురలలో  దాకుక్కునాస్నేయ.  పిటట్టు  పిలలలరు
గసూళళ  కివంద  పులలలోల  ఇరరుకొక్కున
కూరరుచ్చేనాస్నేయ. 

చవంటకమో ఓ చెటరుట్టు  కావండనకి ఉనస్నే చినస్నే
తరప్ర  ఒకట  కనపివంచివంద.  దానలోకి
దసూరదామనరుకువంట  వలవర్వాలదరు.  చివరకి
బాగ  పప్రయతిస్నేవంచక,  పటట్టులక  పటట్టులక-

దసూరవంద.  

"ఎకక్కుడ  దాకుక్కునాస్నేరరు  వళళవంత?  ఆగవండ,

వతికి పటరుట్టుకువంట.  ఒకక్కుళసూళ దరకుక్కువండ
ఎలా  ఉవంటరరు?"  అవంటసూ  వచిచ్చేవంద
కొవంగపిలల పద లెకక్కుపెటట్టున తరరువాత. 

చెటరుట్టు  వనరుక,  పుటట్టు  వనరుక,  గసూళళలోల,
ఆకులోల  అవంతట  చసూసివంద.  బవండరాయ
వనరుక  నరువండ నకిక్కు  నకిక్కు  చసూసరుత్తనస్నే  నకక్కు
పిలల కనపివంచివంద దానకి. 

"పటరుట్టుకునాస్నే, పటరుట్టుకునాస్నే! అవుట, అవుట!"

అవంటసూ గబరుకుక్కున నకక్కుపిలల మీద వాలవంద
కొవంగపిలల. 
"నకక్కు అవుట,  నకక్కుబావ అవుట!"  అవంటసూ
బిలబిలా బయటకొచచ్చేయ మిగలన పిలలలరు.
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అనీస్నే వచచ్చేయ; కానీ చవంట కనపివంచలదరు. 
"చవంటీ! చవంటీ!"... ఎవంత పిలచినా రాదే?! 

అవందరసూ  ఆదరురాద్దగ  వతకటవం  మొదలరు
పెటట్టురరు. "చవంటీ!చవంటీ!" అన అరచరరు. 
అపుప్పడు  వినపివంచివంద-  "ఊ...ఊ..."

అవంటసూ  ఎవరో  ఏడుసరుత్తనస్నే  శబద్దవం!

'ఎకక్కుడనరువండ  వసత్తవంద?'  అన  చసూసత్త  ఒక
తరప్రలోనరువండ. 

పిలలలవంత ఆ చెటరుట్టు చరుటసూట్టు గరుమిగసూడయ.

చెటరుట్టు కావండనకి ఒక చినస్నే రవంధద్రివం ఉవంద. ఆ
రవంధద్రివంలోవంచి  చవంటద  ఒక  కనరుస్నే  సగవం
మరుకుక్కు  మాతద్రిమే  బయటకి
రాగలరుర్గ్తరునాస్నేయ.  

"అసలరు  ఇవంత  చినస్నే  రవంధద్రివం  లోకి  నరువుర్వా
ఎలా దసూరావే?" అవంద బాతరు పిలల. 
"దాకుక్కునే  తవందరలో  ఎలానో  ఒకలా
దసూరవందల, నరువార్వాగరు!" అనస్నేద కువందేలరు. 
"ననరుస్నే  బయటకి  లాగవండ-  పీలజ.  నేనరు
రాలకపోతరునాస్నేనరు" ఏడుససూత్త అవంద చవంట.  

"భయపడకు  చవంటీ-  మేమవందరవం  నీకు
సాయవం  చేసాత్తవం"  అనాస్నేరవందరసూ
ఏకకవంఠవంత. 

"ఆగవండగవండ"  అవందరస్నే  నటరుట్టుకువంటసూ
మరువందరుకొచచ్చేయ  ఉడతపిలలలరు-  "చవంటీ,

మేవం మా తకలస్నే తరప్రలోకి పెడతవం.  నరువుర్వా
వాటన  గటట్టుగ  పటరుట్టుక.   అపుప్పడు  మేవం
ననరుస్నే  బయటకి  లాగరుతవం"  అన  అవి
చెపప్పగనే  చవంట  వాట  తకలస్నే  గటట్టుగ
పటరుట్టుకువంద.  ఉడతపిలలలరు తమ బలానస్నేవంత
కూడగటరుట్టుకున  లాగయ.   వాట  తకలరు
నొపిప్పపుటట్టుయగనీ చవంట మాతద్రివం బయటకి
రాలదరు.  
"అమోష మావలల కాదరు బాబోయ"  అవంటసూ
తకలరు పెవైకెతేత్తశాయ ఉడతపిలలలరు.  
"ఉవండవండ- మేవం పప్రయతిస్నేవంచి చసూసాత్తవం" అన
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మరువందరుకొచచ్చేయ  కొవంగపిలలలరు.   "చవంటీ!

మేవం  మా  పడవాట  మరుకుక్కులస్నే  తరప్రలోకి
దసూరరుసాత్తవం.  నరువుర్వా వాటన గటట్టుగ పటరుట్టుక.

మేవం ననరుస్నే  బయటకి లాగసాత్తవం"  అనాస్నేయ
కొవంగపిలలలరు.  
తరప్రలో ఉనస్నే చవంట వాట మరుకుక్కులస్నే గటట్టుగ
పటరుట్టుకువంద.  బలానస్నేవంత  ఉపయోగవంచి
బయటకి  లాగయ  కొవంగపిలలలరు.
చవంటమాతద్రివం బయటకి రాలదరు. 
"బాబోయ,  మా  మరుకుక్కులరు
వవంకరపోయాయ.  ఇక  మావలల  కాదరు"
చెపప్పసాయ కొవంగపిలలలరు.  
అవంతలో  జివంకపిలలకు  అదరుర్భాతమెవైన
ఉపాయవం  ఒకట  తటట్టువంద-   "పిలవవండ,

పిలవవండ-  వడద్రివంగపిటట్టు  పిలలలస్నే  పిలవవండ"

అవంటసూ అరచివంద.  

"ఏవంట  అటల  అరరుసరుత్తనాస్నేవు-  ఆ  పిలలలవం
చేసాత్తయ?"  అడగవంద  గడదపిలల
అమాయకవంగ.  

"నే చెబరుతనరుగ,  తవందరపడకవండ"  అవంద
జివంకపిలల  గరర్వావంగ.  అవందరసూ అటరు ఇటసూ
పరరుగతరుత్తకెళల,  చివరకి  వడద్రివంగపిటట్టు  పిలలలస్నే

పిలరుచరుకొచచ్చేరరు.  
"ఏమిట?  ఏమిట?"  కవంగరరుగ
అడగయవి, గరువంపులోకి చేరరుకొన. 

"చసూడవండ,  మన  చవంటగడు  పోయ  ఈ
చెటరుట్టు  తరప్రలో  ఇరరుకుక్కునాస్నేడు.  అవందరుకన
ఇపుప్పడు  మీరరు  ఆ  రవంధద్రివం  చరుటసూట్టు
తలవవండ.  రవంధద్రివం పెదద్దదవుతరువంద;  దావంత
చవంట బయటకి వసాత్తడు!"  అవంద జివంకపిలల
గొపప్పగ.  పిలలలవంత  దాన  తెలవి  తేటలస్నే
పగడరరు. 
వవంటనే  వడద్రివంగపిటట్టు  పిలలలరు  పనలోకి
దగయ.   వాడగ  ఉవండే  మరుకుక్కులత
రవంధద్రివం చరుటసూట్టు తలవసాగయ.  వాట చినస్నే
మరుకుక్కులరు  నొపిప్ప  పుటట్టుదాకా  పడచయ.

రవంధద్రివం  కొవంచెవం   పెదద్దదయవంద-  "అమోష!
మా  మరుకుక్కులరు  నొపిప్ప  పుడుతరునాస్నేయ.

మేమివంక  పడవలవం  బాబోయ!"

అనేశాయవి, మరుకుక్కులస్నే నొకుక్కుకువంటసూ.  

"సరల,  మీరవంక  పడవటవం  ఆపవండ.

అవందరవం  కలసి  చవంటన  బయటకి
లాగరుదావం" అనాస్నేరరు మిగలనవాళరుల.  
దరుబబ్బాకతి  తన  చేతరులస్నే  తరప్రలోకి
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దసూరచ్చేవంద.   చవంటన  గటట్టుగ  పటరుట్టుకువంద.

దానస్నే తవండపిలల,  ఆ వనరుక కాకి పిలల,  ఆపెవై
చిరరుతపిలల-  అలా  ఒకళలనొకళరుళ  పటరుట్టుకున,

గటట్టుగ  లాగరరు.   "టప్"  మన  ససా
మసూతిలోవంచి  బెవండు  ఎగరచిచ్చేనటరుల
బయటకి వచిచ్చే పడవంద చవంట!  

"హే!  హే!  మన చవంట బయటకి వచిచ్చేవంద"

అవంటసూ  పిలలలవంత  నాటమవం  చేసారరు.
బయటకొచిచ్చేన  చవంటకి  మాతద్రివం  చలా
సిగర్గ్నపివంచివంద.  తలవవంచరుకొన,  మరుఖవం

మరుడుచరుకున నలరుచ్చేనస్నేద.  

దానస్నే చసూసి  'కూ-కూ'  అన కయలపిలలలరు,
'కావ-కావ'  అన కాకి పిలలలరు, 'కిచ-కిచ'  అన
కతిపిలలలరు, 'కిల-కిల'మన పక్షిపిలలలరు, 'టప-

టప'  రకక్కులాడససూత్త  కొవంగపిలలలరు  కడుపుబబ్బా
నవర్వాసాగయ.  

"ఛ!  ఏ  ఆటెవైనా  ఆడచరుచ్చే  గనీ
దాగరుడుమసూతలరు  మాతద్రివం  ఆడకూడదరు!"
అనరుకువంద  చవంట,  'ఈసార  ఎకక్కుడ
దాకుక్కువంట నయమా?..' అన ఆలోచిససూత్త.

సస్నేహితరుడు: ఏమోయ మోహన! చలా రోజులకు కలశావం. ఏవం తీసరుకువంటవ?

రాజు లవంగవం:  సలవు తీసరుకువంటనరురా!

సస్నేహితరుడు: పప్రభరుతర్వా ఉదమగవి అనపివంచరుకునాస్నేవోయ!

భరత్త: ఏవంట కావంతవం! కనాస్నేరప్పకువండ సరయల చసూసరుత్తనాస్నేవ, కళరుళ నొపప్పయటలదసూ?

భారమ: లదవండీ!. మధమలో పప్రకటనలరు వచిచ్చేనపుప్పడలాల రపప్పలరు ఆరరుప్పతరునాస్నేగ!

టీచర్:  చకెక్కుర ఇసరుకత కలసిపోయవందనరుకవండ;  ఎలా వేరరు చేసాత్తరరు?

చవంట: ఏమరువంద?! నేలమీద ఒవంపసత్త సర.  చీమలరు చకెక్కురనరు తిన ఇసరుకనరు వదలసాత్తయ!

అసలరు ఏ పనచేయకువండ బదద్ధకివంచేవాడకవంట ఏద ఒక పన చేసవాడు ఉతత్తమరుడు
                                                                                                      -వివేకానవంద

నవుర్వా!
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ధతృవుడు  
అమషనరు ఇషట్టుపడన పిలలలరు ఎవరరువంటరరు? అమష కషట్టునస్నే తీరచ్చేటవం కసవం తపివంచిన ధతృవుడ కథ, ఇదగ.. 

కథనవం: పి. కతృషష్ణ మసూరత్త , విశాత్రావంత సహాయ సవంచలకులరు-వమవసాయ శాఖ, చితసూత్తరరు జిలాల.  
మారరుప్ప చేరరుప్పలరు : కొతత్తపలల 

పూరర్వాకాలవంలో  మన  దేశానస్నే
'ఉతత్తనపాదరుడు'  అనే  రాజు
పరపాలవంచేవాడు.  ఆయనకు   సరునీతి,

సరురరుచి అన ఇదద్దరరు భారమలరు. 
పెదద్ద  రాణి  సరునీతి  చలా  సౌమరుమరాలరు;
దవైవభకిత్త  ఉనస్నేదీనీ.  ఆమె కొడుకు ధతృవుడు.

వాడు  చలా  మవంచివాడు;  తెలవవైనవాడు;

అభిమాన ధనరుడు. 

చినస్నే  రాణి సరురరుచేమో అవందవంగ ఉవండేద.

రాజుగరకి  చినస్నే  భారమ  సరురరుచి  అవంట

ఎకుక్కువ  పప్రమ.  రాజమవంలోనసూ,

వమవహారాలోలనసూ  పెతత్తనవం  అవంత  ఆమెదే.

ఆమె  దరురరుసరుతనవం  చసూసి  రాజు  కూడ
ఆమెనరు  ఎదరవంచలక  పోయవాడు.  ఆమె
కొడుకు పరరు 'ఉతత్తమరుడు'.  

ధతృవుడు  అపప్పటకి  ఐదేళల  పిలలవాడు.

అయనాగనీ  తన  చరుటసూట్టు  జరరుగరుతరునస్నే
అనామయానస్నే వాడు కూడ పసిగటట్టుడు. తన
తలల పటట్టుపురాణి.  అయనా ఆమెకు గౌరవవం
లదరు. తవండద్రి, పినతలల ఇదద్దరసూ ఆమెనరు దాసి

పురాణ బాలలరు
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కనాస్నే  చరులకనగ  చసూసరుత్తనాస్నేరరు.  శావంతవం,

ఓరమి  గల  తలల  ఆ  అవమానానస్నేవంత
సహిససూత్త, లోలోపల బాధపడుతరునస్నేద. 

ఒకనాడు  రాజుగరరు  అవంతతఃపురవంలో
సివంహాసనవంమీద కూరరుచ్చేన,  ఉతత్తమరుణిష్ణ ఒళళ
కూరోచ్చేబెటరుట్టుకున  మరుదాద్దడుతరునాస్నేడు.

అవంతలో  అటరువవైపుగ  వచచ్చేడు  ధతృవుడు.

తవండద్రి  దగర్గ్రకు వళల  'నేనరు కూడ నీ ఒళళ
కూరరుచ్చేవంటనరు'  అన  అడగడు.  అయతే
చినస్నే  భారమ  సరురరుచి  అకక్కుడే  ఉనస్నేద.

రాజుగరరు  ధతృవుణిస్నే  దగర్గ్రకు  తీయలదరు-
కానీ ధతృవుడు తనరు కూడ తవండద్రి  ఒడలో
కూరోచ్చేవాలనస్నే పటరుట్టుదలత తమరుషడన లాగ
బోయాడు. 

పినతలల  అతనన  కిప్రవందకి  ఈడచ్చే  పడేసివంద.

"నీకు  ఆ  అదతృషట్టువం  లదరు.  నా  కడుపున
పుటట్టున  వాడక  ఆ  సార్థనవం  దకుక్కుతరువంద.

నీకవంత  కరకగ  ఉవంట,  తపసరుల్సి  చేసి
దేవుడన  ఉనస్నేత  సార్థనవం  ఇవర్వామన
పాత్రారర్థవంచరుక- పో" అనస్నేద ఎగతళగ. 

ఉతత్తనపాదరుడు ఏమీ అనలదరు.  'అద వాళల
సమసమ'  అనస్నేటరుల  ఉతత్తమరుడన నమరురరుతసూ

కూరరుచ్చేవండపోయాడు. తవండద్రి అలా మసూగగ
కూరోచ్చేవటవం చసూసి ధతృవుడకి రోషవం,  కపవం,

ఏడుపు  అనీస్నే  ఒకక్కుసారగ  వచచ్చేయ.

ఏడుచ్చేకువంటసూ తలల దగర్గ్రకి వళలడు. 

ఆమె మాతద్రివం ఏవం చేయగలదరు? కొడుకు
బాధనరు  చసూసి  ఆ  తలల  తనరు  కూడ
ఏడచ్చేవంద. 

"పినస్నే చెపిప్పవంద నజమే నాయనా! నరువుర్వా నా
కడుపున  పుటట్టుటవం  వలలనే  ఇదవంత.  నరువేర్వా
గనక  ఆమె  కడుపున  పుటట్టు  ఉవంట,  ఇవంత
అవమానవం జరగదా?  అశకుత్తరాల కడుపున
ఎవందరుకు పుటట్టువు బాబసూ? ఆమె చెపిప్పనటరుల
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నీకు ఇక ఆ దేవుడే తపప్ప మరో దకుక్కులదరు.
ఏవం  చేయాలనాస్నే  ఇక  ఆ  భగవవంతరుడన
పాత్రారర్థవంచటమే నాయనా!" అన బాధపడవంద. 

ధతృవుడ పసి మనసరు ఆ దబబ్బాకు నశచ్చేషట్టువం
అయపోయవంద.   "ఎవంత  కషట్టుమెవైనా  సర-

తపసరుల్సి  చేసాత్తనరు.  మా  అమషకు  ఉనస్నేత
సార్థనవం  దకక్కులా  చేయమన  ఆ  దేవుడనే
అడుగరుతనరు.  దేవుడు కనబడే వరకూ ఇక
వనకిక్కు తిరగ రానరు"  అన నశచ్చేయవంచరుకొన,

ఐదేళళ  ఆ  పసివాడు  అడవి  దారన
బయలరుదేరాడు. 

పటరుట్టుదల  కొదీద్ద  బయలరుదేరనవైతే

బయలరుదేరాడుగనీ,  ఐదేళళ  పిలాలడకి
తపసరుల్సి  గరురవంచి  ఏవం  తెలరుసరుత్తవంద  పాపవం?

దారలో  వాడకి  నారదమహరర
ఎదరురయామడు.  "ఇవంత  చినస్నే  పిలలవాడవి,

అడవి  దారన  ఎవందరుకు  వళరుతరునాస్నేవు
నాయనా?!"  అన  అడగడు.  నారదరుడు
చలా మహతరుత్తలరునస్నే దేవఋష. 

ధతృవుడు  తన  సమసమనరు  వివరవంచి,

"విషరుష్ణమసూరత్తన  గరురవంచి  తపసరుల్సి  చేదాద్దమన
వళరుత్తనాస్నేనరు" అనాస్నేడు. 

"అయోమ,  అద  అవంత  సరులభవం  కాదరు
బాబసూ!  ఇవంత చినస్నే పిలలవాడకి అద సాధమవం
కాదసలరు.  జరగవంద  మరచ్చేపో  నాయనా!

కొవంతకాలానకి  పరసిర్థతరులరు  చకక్కుబడ-

తయల"  అనాస్నేడు  నారదరుడు
బరుజ జ్జగసరుత్తనస్నేటరుల.  కానీ  ధతృవుడు  తన
పటరుట్టుదలనరు వదలలదరు. 
ధతృవుడ  మనోధవైరామనస్నే  మెచరుచ్చేకునస్నే
నారదరుడు  "నాయనా!  తపసరుల్సి  అవంటనే
నశచ్చేలమెవైన మనసరుత తపివంచటవం.  సిర్థరవంగ
తపిసత్త ఫలతవం తపప్పక కలరుగరుతరువంద.  ఇదగ,

సిర్థర  చితత్తవంత  ఈ  నారాయణ  మవంతత్రానస్నే
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జపిససూత్త పో. నీకు మేలరు కలరుగరుతరువంద" అన
నారాయణ మవంతత్రానస్నే  ఉపదేశివంచి,  తపసరుల్సి
ఎలా చెయామలో నేరాప్పడు. 

అడవిలోకి  వళలన  ధతృవుడు  తన  లక్షమవం
నరవేరడనకి   తగన  పప్రణాళకనరు  సిదద్ధవం
చేసరుకునాస్నేడు.  శరరానస్నే,  మనసరుల్సినరు
తపసరుల్సికు  అనరుగరుణవంగ  తయారరు
చేసరుకునాస్నేడు.  మొదట  నలలో  మసూడు
రోజులకు ఒకసార-  పళరుల  మాతద్రివం-  తివంటసూ
ధామనవం మొదలరుపెటట్టుడు. రవండోనలలో ఆరరు
రోజులకు  ఒకసార-  ఆకులరు  మాతద్రివం
తినాస్నేడు.  మసూడో  నలలో  తమిషద
రోజులకొకసార-  మవంచినీళరుళ  మాతద్రిమే
తగరుతసూ  తపసరుల్సి  కొనసాగవంచడు.  ఇక
నాలరుగ  నల  వచేచ్చే  సరకి  కవలవం  గలన
మాతద్రిమే  పీలరుచ్చేకువంటసూ  కదలకువండ
తపసరుల్సి  చేశాడు.  ఐదవ  నల  వచేచ్చేసరకి
అతన  శార్వాస  కూడ  ఆగపోయవంద!  ఆరో
నలలో అతనరు కాల బొటనవేలపెవైన నలబడ,

మనసరుల్సినవండ   శహరన  నవంపుకునాస్నేడు.

గొపప్ప గొపప్ప యోగరులకు,  దేవతలకు కూడ
అలావంట  తపసరుల్సి  సాధమవం  కాదట!  అవంత

నషక్కులషషమెవైన మనసరు వేర ఎవర్వారకీ లదట!

చివరకి  ఆ  భగవవంతరుడు  ఇక
ఆగలకపోయాడు- ధతృవుడకి పప్రతమక్షవం అయ,

ఏవం వరవం కావాలో కరరుకొమషనాస్నేడు. 

అవంత కాలవం పాటరు మౌనవంలో
ఉవండపోయన ధతృవుడకి ఏవం కరాలో కూడ
అరర్థవం  కాలదరు.  చివరకి  విషరుష్ణవే  "నీకు,  నీ
తలలకి అతరుమనస్నేత సార్థనవం లభిసరుత్తవంద.  నరువుర్వా
చలా కాలవం ఈ భరతవరారనస్నే పరపాలవంచి,

అటరుపెవైన నక్షతద్రిమవండలవంలో శాశర్వాత సార్థనానస్నే
పవందగలవు"  అన  ఆశీరర్వాదవంచి  అదతృశమవం
అయపోయాడు. 
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ఇక  ధతృవుడు  అడవులకు  వళళన  తరార్వాత,

అకక్కుడ  రాజు  ఉతత్తనపాదరుడలోనసూ,  చినస్నే
రాణి సరురరుచిలో కూడనసూ చలా మారరుప్ప
వచిచ్చేవంద.  'పిలలవాడ  మనసరుకు  అవంత
గయవం  చేశామే,  ఉతత్తమరురాలెవైన  సరునీతిన
నరలక్షమవం  చేశామే'  అన  పశాచ్చేతత్తపవం
మొదలెవైవంద.  ధతృవుడ  కసవం  మనరుషరులన
పవంపి  ఎవంత  వతికివంచినా  వాడు  ఎకక్కుడ
కనపివంచలదరు. 
అయతే  వాడ  తపసరుల్సి  ఫలవంచివందనీ,

విషరుష్ణవునరువండ  వరాలనరు  పవంద  తిరగ
వసరుత్తనాస్నేడనీ  తెలయగనే  రాజుగరరు
ఎదరురరువళళ  ధతృవుడన  రాజామనకి  తీసరుకొన
వచచ్చేరరు.  వాడనీ,  తలల  సరునీతిన  కూడ
అవందరసూ  చలా  పప్రమగ,  అభిమానవంగ

చసూసరుకునాస్నేరరు. 
తవండద్రి తరార్వాత భరతవరారనకి ధతృవుడు రాజెవై,
అనేక  సవంవతల్సిరాలరు  దక్షతత
పరపాలవంచడు.   తమరుషడు  ఉతత్తమరుడన
ఎవరో  యక్షులరు  ఎతరుత్తకెళత్త,  వార  మీద
దవండతిత్త, వాళళ రాజు తరువంబరురరుడన ఓడవంచి,

తమరుషడన కాపాడుకునాస్నేడు.  

తరార్వాత  నక్షతద్రి  మవండలానస్నే  చేరరుకున,

ధతృవతరగ  శాశర్వాతవంగ  వలరుగరుతసూ,  పప్రతి
రోజూ  ససూరరుమన  కవంట  మరువందరుగ  తనే
లోకానకి  కావంతిన  పప్రసాదససూత్త,  తలలన
పూజివంచిన  వారకి  లభివంచే  ఉనస్నేత  పదవికి
సాక్షిగ,  మనవందరకీ దశానరద్దశవం చేసరుత్తనాస్నేడు
ధతృవుడు. 

లాయర్: హతమపప్రదేశవంలో దరకిన గడయారవం 
నీదేనా?

వవంగళపప్ప:  కాదరు.

లాయర్:  అకక్కుడే ఉనస్నే ఈ పరరుల్సి నీదేనా?

వవంగళపప్ప:  కాదరు.

లాయర్:  నీ పరరు?

వవంగళపుప్ప: నాదే.

భాసక్కుర్: సార్ నా బెవైక పోయవంద
పోలసరు: ఎవర మీదవైనా అనరుమానవం ఉవందా?

భాసక్కుర్: మీ మీదే సార్
పోలసరు: అదేవంట?

భాసక్కుర్: నేనరు దానస్నే 'నో పారక్కువంగ'లో పెటట్టు!

నవుర్వా!
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వినాయకుడ పెళళ
మీరరు ఎనస్నేడవైనా వినాయకుడ పెళళ  గరురవంచి వినాస్నేరా‘ ’ ? నా చినస్నేపుప్పడు మా బాబాయ చెపిప్పన ఈ కధ
నాకు బల నచిచ్చేవంద!" అన రాసరుత్తనాస్నేరరు ఈ అమషమషగరరు. మీరసూ చదవవండ మర...  

సకరణ: శమతి ఆదసూర హవైమవతి, విశాత్రావంత పప్రధానోపాధామయన, బెవంగరుళసూరరు. 

వినాయకుడ తమరుషడు సరుబద్రిమణమవం చలా
అవందవంగ  ఉవంటడు.  అనస్నేకవంట  మరువందరు
తమరుషడ  పెళళ  కుదరవంద.  అవంగరవంగ
వవైభోగవంగ  జరగవంద  పెళళ.  ఎకక్కుడకక్కుడ
దేవతలసూ సరుబద్రిమణమవం పెళళకి విచేచ్చేశారరు. 
దానస్నే  చసూసిన  తరార్వాత   వినాయకుడకీ
అనపివంచివంద- 'తనకూ పెళవైళతే బావువంటరువంద
కదా' అన. పెళళ హడవుడ తగర్గ్ వరకూ ఆగ,

ఆనక  అమష  పారర్వాతి  ఖాళీగ
కూరరుచ్చేనస్నేపుప్పడు  దగర్గ్రకెళళ  నలబడడడు-

"అమాష!  తమరుషడ పెళళ చేశావు కదా!  మర
నా  పెళళ  ఎపుప్పడు  చేసాత్తవు?"  అన
అడగశాడు. 

పాపవం పారర్వాతమష! దగలరుగ తన మరుదరుద్దల
పెదద్ద  కొడుకు  వవైపు  చసూసివంద.  లోలోపల
బాధపడవంద.  "చినస్నేవాడు సరుబద్రిమణమమేమో
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ఎవంత  అవందవంగ  ఉవంటడయ!  దావంత
వాళరుళ  పిలచి  పిలలనచిచ్చేర!  మర,  నరువేర్వామో
ఏనరుగరు  తలత,  పడవాట  తవండవంత
ఉవంటవాయ!  పోనీల  అవంట,  మేవం  ఎవంత
చెపిప్పనా  వినక,  అవందరసూ  పెటట్టున
కుడుమరులసూ ఉవండత్రాళరుళ,వడపపుప్ప తిన-తిన,

అవందరసూ  పోసిన  పానకవం  తగ-తగ బొజ జ్జ
పెవంచవాయ  !  నీకు పిలలనసాత్తమన ఇపుప్పడు
ఎవరసూ మరువందరుకు రావటలదరు కద నానాస్నే!"
అన మనసరుల్సిలోనే బాధపడవంద. 

అయనా  ఈ  సవంగతి  పిలలవాడకి  ఎటల
చెబరుతరువంద;  చినస్నేబరుచరుచ్చేకువంటడు  గదా.

అవందరుకన  పెవైకి  ఏమనస్నేదవంట-  "మరర
బాబసూ!  నరువర్వాళళ,  పెళళకూతరుర కసవం ఒక
కొతత్త  కక,  మవంగళ ససూతత్రాలసూ పటరుట్టుకు రా
నాయనా!  నేనేమో  ఈలోగ  పిలలనరు
చసూసాత్తనరు"  అన బరుజ జ్జగవంచి పవంపసి,  ఊపిర
పీలరుచ్చేకునస్నేద-  "అమషయమ!  ఇపప్పటకెవైతే
సమసమ తపిప్పవంద!" అనరుకువంటసూ.  

అయతే వినాయకుడకి ఇదేమీ తెలదరు కదా;

వవంటనే  ఆనవందవంగ  తన  ఎలరుక
వాహనమెకిక్కు,  భసూలోకానకి  వచేచ్చేశాడు.

వచిచ్చే  అలసిపోయ,  ఒక  చెటరుట్టు  కిప్రవందరునస్నే
అరరుగరు  మీద  కూరరుచ్చేనాస్నేడు.  ఆ  అరరుగరు
చరుటసూట్టుత ఏవేవో గవంజలరు పడ ఉనాస్నేయట.

ఆ  సమయవంలో  అకక్కుడ  గవంజలరు  ఏరరుకు
తినేవందరుకు  అకక్కుడకి  ఒక  కడపువంజు
వచిచ్చేవంద. 

వినాయకుడు దానస్నే చసూసి "ఓ కడపువంజూ!

ఒక సార ఇలా రా!" అన పిలవగనే , 'ననరుస్నే
పరరు  పెటట్టు  పిలరుసరుత్తనాస్నేరరు  ఎవరా?'అన
దగర్గ్గకొచిచ్చేవంద కడపువంజు. చసూడగ, అకక్కుడ
అరరుగరు  మీద  వినాయకుడు  కూరచ్చేన
ఉనాస్నేడు!  దావంత అద సవంతషవంత ఉబిబ్బా
తబిబ్బాబెవైబ్బాపోతసూ  గభాలస్నే  దగర్గ్రకి  వచిచ్చే,
రకక్కులరు  మడచి  నమసక్కురససూత్త  "చెపప్పవండ
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సార్వామీ!  కులాసానా?  ననరుస్నే  పిలచ-

రవందరుకూ?" అన అడగవంద. 

"ఓహో,  కడపువంజూ!  నీ  రకక్కులరు  ఎవంత
అవందవంగ ఉనాస్నేయ!  నీజుటరుట్టు  కిరటవంలాగ
ఎవంత బావువంద! నరువుర్వా చెపిప్పన పనలాల చలా
చకక్కుగ  చేసాత్తవనీ,  సమయ  పాలన  అవంట
ఏవంట  నీనరువండే  నేరరుచ్చేకవాలనీ  అవందరసూ
చెబరుతరువంటరరు! మర నరువుర్వా నాకూ ఓ పన
చేసి పెడతవా?  చక చకా వళళ,  నాక కొతత్త
కక  తెచిచ్చేపెటరుట్టు;  మా  అమష  నాకు  పెళళ
చేసరుత్తవందట!"అనాస్నేడు. 

"అవంత పెదద్ద సార్వామి తననరు పగడడే!" అన
కడపువంజు చలా సవంతషవంచివంద.  "దానద

ఏమరువంద  సార్వామీ!  ఒకక్కు  నమరుషవంలో  పెదద్ద
బజారరు కెళళ, 'వినాయకుడ పెళళకి కొతత్త కక
కావాల'  అన  అడగ  తెచేచ్చేసాత్త  సార్వామీ!

ఇకక్కుడునస్నేటల   వచేచ్చేసాత్తనరు"  అన  వేగవంగ
వళళపోయవంద కడ! . 

అవంతలో అకక్కుడ  మొలచి ఉనస్నే  పచచ్చేగడడన
తినేవందరుకు  గొరప్రపోతరు  ఒకట  అటరుగ
వచిచ్చేవంద. 

దానస్నే  చసూసి  వినాయకుడు  బల
మరురసిపోయాడు-  'ఈరోజు అనీస్నే  మవంచి
శకునాల!  నేనరు  తిరకుక్కువండనే   అనస్నే
పనరులసూ  ఎటల  అయపోతరునాస్నేయో
చసూడు!"  అన   సవంతషపడడడు.  "ఓ
గొరప్రపోతసూ!  నాక  పన  చేసి  పెటట్టురాదసూ?

తర్వారలో నా పెళళ  జరగనరునస్నేద!  దానకసవం
నరువుర్వా కవంసాల దగర్గ్రకెళళ మవంగళ ససూతత్రాలరు
చేయవంచరుకురా,  వవంటనే  వళరుళ!"  అన
చెపాప్పడు. 

గొరప్రపోతరు "ఓహో! అటలనా సార్వామీ! అయతే
మాకు  పపప్పనస్నేవం  దరరుకుతరువందనస్నేమాట!

ఇదగ!  ఇపుప్పడేవళళ  తెసాత్తనరు.  అదవంతలోకి!

మీరడగరన చెపిప్ప  ఇపుప్పడే కవంసాల దగర్గ్రకి
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వళళ  పటరుట్టుకు  వచేచ్చేసాత్తనరు  చసూడవండ!"

అవంటసూ వళళవంద. 

వినాయకుడు అకక్కుడే ఓ కునరుకు తీసాడు.

ఆయన  లచి  చసూససరకి  సాయవంకాల-

మెవైవంద.  పోయన  వాళరుళ  ఇదద్దరసూ  ఇవంకా
తిరగ  రాలదరు!  ఇక  దావంత  వినాయకుడే
మెలలగ  ఎలరుక  వాహనవం  ఎకిక్కు
బయలద్దరాడు- ఇదద్దరస్నే వతరుకుక్కువంటసూ. 

కొవంతదసూరవం  వళళ  సరకి  కడపువంజు
కనపివంచివంద. "ఏమే, కడపువంజూ ! నా కొతత్త
కక ఎకక్కుడ?" అన అడగడు దానస్నే. 
అదనస్నేద-  "సార్వామీ!  మీకసవం  కొతత్త  కక
తీసరుకు వసరుత్తనాస్నేనా,  అవంతలో అకక్కుడ నాకు
ఒక  జొనస్నేకవంకి  కనపివంచివంద.  దానస్నే
చసూడగనే  విపరతవంగ  ఆకలసివంద.  'ఒకక్కు
కవంకి  తినేసి  వదాద్దవం'  అన మీ కొతత్త  కకనరు
పకక్కున  పెటట్టు,  కవంకి  తినేసి  వచచ్చేనరు-
చసూసరుత్తనరుగదా,  కక  లదరు!  దావంత  ఇక
మధామహస్నేవం  నరువండీ  దానేస్నే  వతరుకుతసూ
తిరరుగరుతసూ  ఉనాస్నేనయామ" అన. 

వినాయకుడనాస్నేడు-  "చసూడు కడపువంజూ,

నరువుర్వా  కొతత్త  కక  తీసరుకువసత్తనే  నా  పెళళ!

అవందరుకన  తర్వారగ  వళళ  వతరుకుక్కు  రా!

లకపోతే  ఎలరుక  చేత  ననరుస్నే  కొరకివంచేసాత్త,
జాగప్రతత్త!"  అన  బెదరవంచడు.  దావంత
కడపువంజు  'కొతత్తకక'అన అరరుచరుకువంటసూ,

ఆ కొతత్తకక కసవం ఈనాటకీ వతరుకుతసూనే
ఉవంద,  పాపవం!  ఆ  అరరుపనట,  మనకు
'కొకొక్కురోక' అన వినబడేద! 

కడపువంజు కక తేకపోయసరకి, 'ఇక సరల'

అన వినాయకుడు గొరప్రనరు  వతరుకుతసూ ఆ
బజారసూ  ఈ  బజారసూ  తిరగడట.

అనరుకునస్నేటరులగనే,  గొరప్రపోతరు  ఎదరురవైవంద.

సార్వామి  కపవంగ  "ఏయ  గొరప్రపోతసూ!  నా
తళ  బొటెట్టుకక్కుడ?"  అనగనే,  అద
వణికిపోతసూ  "సార్వామీ!  తమరరు  అడగరన
చెపప్పగనే కవంసాల కనకయమ తళబొటరుట్టు చేసి
ఇచేచ్చేశాడు;  ఆ  తరార్వాత  వససూత్త  వససూత్తవంట
నాకు ఆకలసివంద; ఆ సజ జ్జచేలో గడడ తివంటసూ
ఒకక్కు క్షణవం ఏమారానరు- అవంతలోనే ఎవరో ఆ
తళబొటరుట్టు  కాజేశారయామ"  అన
భయపడుతసూ చెపిప్పవంద గొరప్రపోతరు.  
వినాయకునకి  మహా  కపవం  వచేచ్చేసివంద.

"నరువుర్వా  తర్వారగ వతికి  తెచిచ్చేవుర్వా.  నా పెళళ
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జరగలవంట  ఆ  తళ  కావాలల్సివందే!"

అనేశాడు హువంకరససూత్త. 
"అటట్టుగ  సార్వామీ!"  అన  గొరప్రపోతరు  పాపవం,

ఆనాట నరువండీ ఈనాట వరకూ వవంచిన తల
ఎతత్తకువండ  ఆ  తళబొటరుట్టు  కసవం
వతరుకుతసూనే ఉవంద.  అయనా ఏవం చేసాత్తవం,

ఈరోజు  వరకూ  కూడ  అటరు  తళబొటరుట్టు
కాన, ఇటరు కొతత్తకక గనీ రానే లదరు! 

దావంత  మర  వినాయకుడ  పెళళ  జరగనే
లదరు. పెవైపెచరుచ్చే 'వినాయకున పెళళకి  వయమ
విఘస్నేలరు  అనస్నే సామెత పుటట్టువంద’ . 

మర మీకమెవైనా కొతత్తకక గనీ   తళబొటరుట్టు
కానీ దరకితే తెచిచ్చేవర్వావండేవం!  అపుప్పడు జరగ
వినాయకుడ  పెళళకి  మనమసూ  వళలచరుచ్చే;
కావలల్సిననస్నే  కుడుమరులసూ  ఉవండత్రాళసూళ
బలగ తినచరుచ్చే!

అధికార: మీరరు ఎవంతవరకూ చదరువుకునాస్నేరరు?

వవంగళపప్ప: పెదద్దయమ వరకు.

వనజ: ఏవం వదనా?! ఇవంటవంటకీ వళళ పలకరసరుత్తనాస్నేవవందరుకు?

సరునత: ననస్నే మా అమాషయ అమెరకానరువండ ఫోనరు చేసి అవందరనీ అడగనటరుల చెపప్పమనస్నేద 
కదా, అవందరుకన.

లాయర్ విశర్వానాధవం ఇవంటకి ఒక బిచచ్చేగడు వచచ్చేడు-

బిచచ్చేగడు: అయామ! ధరషవం
లాయర్: ఇదగ, ఈ వవంద రసూపాయలరు తీసరుకొన పో.

లాయర్ భారమ: ఏవంటవండీ! బిచచ్చేగడకి వవందరసూపాయలరు ఇసాత్తరా 
ఎవరవైనా?

లాయర్: పోనీలవే! వాడు ఒకపుప్పడు నా కలయవంట. నా ఫీజులరు ఇచీచ్చే 
ఇచీచ్చే ఇటల అయామడు పాపవం.

యస కె అషీర్ఫీన, 

తమిషదతరగతి, తేజ 
విదామలయవం చెపిప్పన జోకులరు:
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వవంగళపప్ప భారమ కథ 
మసూలవం: శ బాబా కె, సౌజనమవం: పరాత్తప్ అగరార్వాల 

అనగనగ  ఒక  ఊళళ  ఓ  వవంగళపప్ప
ఉవండేవాడు.  ఏవేవో కబరురరుల చెపిప్ప అవందరనీ
నవిర్వాససూత్త,  తనసూ నవుర్వాతసూ ఉవండే వవంగళపప్ప
అవంట పడ చచేచ్చేవాళరుళ ఊళళన కురప్రకారరు.
ఎనభవై  ఏళలకు  పెవైబడడ  వవంగళపప్పలోన
ఉతల్సిహవం, హాసమవం ఏమాతద్రివం తగర్గ్లదరు మర.

ఒకసార  అటల  చరుటసూట్టు  చేరన  కురప్రవాళళకు
తనరు సొవంతగ చేసిన 'టీ' తెచిచ్చే ఇసరుత్తవంట ఓ
కురప్రవాడు  అడగడు-  "తత!  ఇనేస్నేళరుళగ
నరువుర్వా  మాకవందరకీ  ఇనస్నేనస్నే  సవంగతరులరు
చెబరుతరునాస్నేవు.  అయతే మొహమాటవం కొదీద్ద
ఇవంతకాలవంగ మేవం ఎవర్వారమసూ అడగన పప్రశస్నే

ఒకటరువంద-  'నీదవంటసూ  ఒక  కుటరువంబవం
ఎవందరుకు లదరు? నీ భారమ ఏమెవైవంద? నీ పెళళ
ఎలా జరగవంద? ఇపుప్పడవైనా చెపుప్ప!'అన. 

"ఓ,  దానదేమరువంద,  చెబరుతనరు-  ఐతే ఆద
చలా  పెదద్ద  కథ!"అన  మొదలెటట్టుడు
వవంగళపప్ప. 
"ఒకసార నా చదరువు పూర ర,  పనలో చేరాక-

మీ అవంత వయసరుల్సిలో ఉనస్నేపుప్పడు-   పెళళ
చేసరుకవాలన చలా గటట్టుగ అనరుకునాస్నేనరు.
"ఎలావంట భారమ కావాల? ఆ అమాషయ ఎలా
ఉవండల?  ఏ  పాత్రావంతపు  మనష  అయ
ఉవండల?..."  అన  రకరకాలరుగ
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ఆలోచివంచనరు..  
"అమాషయ సనస్నేగ,  నాజూకుగ ఉవండల;

పడుగర్గ్  ఉవండల  కూడనరు-  ఆమె నలలట
కళరుల  విశాలవంగ,  నక్షతత్రాలాల  మిల  మిలా
మెరరుససూత్త  ఉవండల.  ఆమె చరషవం  ఎలాగవైనా
తెలలగ  ఉవండలల్సివందే;  దావంత  పాటరు
పడవాట జుటసూట్టు ఉవండలామెకు.  

బాగ చదరువుకొన ఉవండల; సవంగీతవం వచిచ్చే
ఉవండటమే  కాక  ఒకట  రవండో  సవంగీత
సాధనాలరు  వాయవంచగలగ  ఉవండల-

సాయవంతద్రివం  వేళలోల  నేనరు  అలా  కూరచ్చేన

ఉవంట  నేపధమవంలో  సవంగీతవం
వాయవంచేటరులవండలనస్నేమాట! 

ఇక  ఆమె మవంచి  వవంటకతెత్త  కూడ అయ
ఉవండల  కదా,  లకపోతే  నాకు  వవంట
ఎలాగ?!  ఇవంకా ఆమె వవంశవం గొపప్ప పరనస్నేక
గనస్నే వవంశవం అయఉవండల.  

ఆమె  ఎకుక్కువ  సరయస గ  ఉవండకూడదరు;
పెదద్దలవంట గౌరవవం, మరామద ఉవండల.  ఆమె
మరుకుక్కు మర  పెదద్దగ ఉవండకూడదరు-  ఇవంకా
ఆమెకు  సొవంత  తెలవితేటలరు  ఉవండల-

ఎపుప్పడ  ఇతరరులకు  లోబడ  ఉవంట
ఎలాగ..?  నాకు  కాబోయ  భారమ  సకల
సదరుర్గ్ణ సవంపూరష్ణ అయ ఉవండల" 

"అటల  అనీస్నే  ఆలోచివంచక,  నేనరు  నా
గరురాత్రానస్నేకిక్కు  బయలరుదేరానరు-  దేశమవంతట
తిరగ,  నాకు  కాబోయ  భారమనరు
వతరుకుదామన.  'నా కలల రాణి,  పరపూరష్ణ
సరులక్షణ-  ఎకక్కుడో  ఉవండ  ఉవంటరువంద;

నాకసమే ఎదరురరు చసూససూత్త ఉవంటరువంద" అన
నాకు చలా గటట్టుగ అనపివంచివంద. 

నేనరు  ఆగన  మొదట  పటట్టుణవంలోనే  ఒక
అమాషయ కనపివంచివంద నాకు. అదరుర్భాతమెవైన
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అవందవం!  నలల  కలరువలాలవంట కళరుళ.  ఎతరుత్తగ,

చలా  తెలలగ  ఉవంద.  గొపప్ప  వవంశవంలో
పుటట్టువంద, చలా ఆకరరణీయవంగ ఉవందామె-"

"ఓహో!"  సవంతషవంగ  అరచరవందరసూ.

"మొతత్తనకి  తర్వారగనే  దరకివందనస్నేమాట!"

అన. 

"అయోమ, అటలవంటదేవం లదరు.  ఆమెకు
సవంగీతమే రాదరు!  నజానకి,  ఆమె మరుకుక్కు
కూడ కొవంచెవం దరుబబ్బాగనే ఉవండవంద.." 

"అవందరుకన నేనరు మరో పటట్టుణానకి వళళనరు.
అకక్కుడునస్నే మితరుప్రలరు కొవందరరు ననరుస్నే  మరో

కుటరువంబానకి  పరచయవం  చేశారరు-  చలా
గొపప్ప  కుటరువంబవం,  చకక్కున  అవందమెవైన
కూతరురరు!  ఆమె ఎవంత చకక్కుగ ఉవందవంట,

ఎవంత  ఉనస్నేతమెవైన  పప్రవరత్తన-  చెపప్పలవం.  ఇక
సవంగీతవం  అయతే,  ఆమెకు  దేవుడచిచ్చేన
వరమే!  అనస్నేటనీ  మివంచి,  ఆమె
తలలదవండుప్రలరు నాకు పూరత్త భరోసా ఇచచ్చేరరు-
ఆమె అదరుర్భాతమెవైన వవంటగతెత్త కూడ! 

"భల భల!"  చపప్పటరుల  చరచరరు కురప్రవాళరుళ
"ఇవంక ఏమెవైవంద అపుప్పడు?" 

"ఏమీ కాలదరు!"  చెపాప్పడు వవంగళపప్ప-  "ఆ
అమాషయ,  నజానకి  కొవంచె వం  దరుబబ్బాగ
ఉవండవంద- కొవంచెవం పటట్టుగ కూడ" 

"అయోమ!"  అనాస్నేరవంత  "మర  ఇవంకవం
చేశావు?" 

"ఏమరువంద,  గరురప్రమెకిక్కు బయలద్దరానరు మళీళ.
ఈసార మా సొవంత ఊరరుకెళళనరు.  అకక్కుడ
మా  బవంధరువులరు  ననొస్నేక  అదరుర్భాతమెవైన
యరువతికి  పరచయవం  చేశారరు-  ఆమెనరు
గరురవంచి చెపాప్పలవంట మాటలరు చలవు!  ఏవం
అవందవం,  ఏవం చవందవం,  ఏవం వమకిత్తతర్వావం!  ఎవంత
చరురరుకుదనవం,  ఎవంత  పప్రశావంతత,  ఎతరుత్తగ,
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హువందాగ,  తెలలగ  దేవకనమలాగ
మెరసిపోతసూ! చకక్కున సవంగీతవం, చదరువు- నా
భారమలో  నేనరు  కరరుకునేవనీస్నే  ఉవండనవై
ఆమెలో!  ఎటట్టుకలకు  నాకు  నేనరు  మెచిచ్చేన
యరువతి ఎదరురవైవంద! 

"అదరుర్భాతవం! అదతృషట్టువం అవంట నీదే" అరచడో
కురాత్రాడు. 

కానీ  వవంగళపప్ప మరుఖవం దగలరుగ వేసరుకొన

కూరరుచ్చేనాస్నేడు- ఇవంకమీ చెపప్పలదరు. 
"ఏమెవైవంద!?  ఏమెవైవందపుప్పడు?  చెపుప్ప,  ఇటల
ఆతద్రివంలో  మరువంచి  వదలసత్త  ఎలాగ?"

రకరకాలరుగ అరచరరు కురాత్రాళలవంత. 

"కానీ ఏవం చెపాప్పల,  ఆమె కూడ తన కలల
రాజు కసవం ఎదరురరు  చసూసరుత్తనస్నేదట మర!"

అనాస్నేడు వవంగళపప్ప, చలలగ! 

టీచర్: ఏమెవైవంద కిటసూట్టు? ఎవందరుకటల కటెట్టు పటరుట్టుకొన నడుసరుత్తనాస్నేవ?

కిటసూట్టు: మీర కద టీచర్, చెపిప్పవంద- గవంధగర అడుగరుజాడలోల నడవాలన?

టీచర్: అరర్థ శాసత్తస్ట్రావం అవంట ఏవంటరా, చివంటసూ?

చివంటసూ: పూరత్తగ కాకువండ సగమే చెపిప్పన శాసత్తస్ట్రావం సార్!

అధికార: నేనరు యమేష చదవానరు. మీరవంతవరకూ చదరువుకునాస్నేరరు?

వవంగళపప్ప: రాతిద్రి తమిషదవంట వరకు

అధికార: మీరరు ఎవంతవరకూ చదరువుకునాస్నేరరు?

వవంగళపప్ప: పెదద్దయమ వరకు.

సరురష్: సస్నేహితరుడపెవై ఎవంత పప్రమరువంట మాతద్రివం అతడన మితద్రిమా, దసత్త, నేసత్తమా అవంటసూ 
రకరకాలరుగ పిలరుసరుత్తనాస్నేవేవంట?

నరష్: అబబ్బా.. అదేమీ లదరు. వాడ పరరు మరచ్చేపోయానవంతే.
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సరుఖవతి కథ
మసూలవం : Buddhist tales   అనరుసరణ: నారాయణ 

దాదాపు 2600 సవంవతల్సిరాల కిప్రతవం
బరుదరుద్ధడు  జీవివంచి  ఉనస్నేకాలవంలో,  శాత్రావసత్త
నగరవంలో  ఒక  మరుసల  బిచచ్చేగతెత్త  ఉవండేద.

ఆమె అసలరు పరరు  ఏవంట ఎవర్వారకీ  తెలదరు
కానీ,  ఆమె ఎపుప్పడ సవంతషవంగఉవండటవం
చసూసి  అవందరసూ  ఆమెనరు  సరుఖవతి  అన

పిలచేవాళరుళ. 
ఒకనాడు  సరుఖవతి  నగర  వధరులోల
అడుకుక్కువంటరువంట  వినబడవంద-

"భగవానరుడవైన  బరుదరుద్ధడు తర్వారలోనే శాత్రావసిత్తకి
రానరునాస్నేడు"  అన.   ఆమె  పెదద్దగ
చదరువుకునస్నేదీ కాదరు; ఏమవంత తెలవితేటలరు
ఉనస్నేదీ  కాదరు.  బరుదరుద్ధడ  గరురవంచి  ఆమె
అవంతవరకూ  ఏనాడు  విన  ఉవండలదరు
కూడ.  అయనా  'బరుదరుద్ధడు రావటవం'  అనే
సవంగతి  మటరుకు ఆమెకు ఎవందరుక  చలా
నచిచ్చేవంద. 

తరార్వాతి  రోజులోల ఆమె  బరుదరుద్ధడ  గరురవంచి
అనేక  విషయాలరు  వినస్నేద-

"రాజకుమారరులనరువండ,  పెదద్ద  పెదద్ద

బౌదద్ధ కథ 
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వరత్తకులనరువండ,  అతి  సామానరుమల  వరకూ-

అవందరసూ  ఆయన  రాక  కసవం  ఎదరురరు
చసూసరుత్తనాస్నేరరు!  ఆయన  కసవం   ఎవర
తహతరుకు  తగనటరుల  వాళరుళ
ఏవేవో బహుమతరులరు  తీసరుకు  వళత్తరరు.
ఆయన  మటరుకు   ఎవర్వారరు  ఏద  ఇచిచ్చేనా
తీసరుకువంటడు.  అసలెవైతే  ఆయనకు  శప్రదద్ధ
తపప్ప  మరమీ  అకక్కురలదట.."  ఇటల  ఏవేవో
చెపుప్పకువంటరునాస్నేరరు జనవం. 

సరుఖవతి  తనకు తెలయకువండనే బరుదరుద్ధడ
రాక  కసవం  ఎదరురరు  చసూడటవం  మొదలరు
పెటట్టువంద.   అడుకుక్కువంటసూ  నగర  శివారల
వరకూ పోయ,  అకక్కుడే సాయవంతద్రివం వరకూ
ఉవండ, వనకిక్కు తిరగ వచేచ్చేద.  

కొనస్నే  రోజుల  తరార్వాత  బరుదరుద్ధడు వచచ్చేడు.

సరుఖవతి  ఆ  సమయానకి  నగరవం
శివారరులోనే  ఉనస్నేద.  బరుదరుద్ధడ   వవంట
అనేకమవంద భిక్షువులరు-  అవందరసూ చకచకా
నడచరుకొవంటసూ   సరుఖవతిన  దాటరుకొన
పోయారరు.  బరుదరుద్ధడు  తనన  చసూసి
చిరరునవుర్వా నవిర్వానటరుల,  "నా వవంట రా"  అన
చెపిప్పనటరుల  అనపివంచివంద  సరుఖవతికి.  ఆమె

మనసరు  పులకరవంచి,  ఆయన  వవంట
పోయవంద. ఆమె కాళరుళ మటరుకు  ఆయనస్నే
అనరుసరవంచలక వనరుక పడడయ. 

తెలవి  వచిచ్చే  చసూసరుకునేసరకి   సరుఖవతి
నగరవంలో  ఉనస్నేద.  సాయవంతద్రిపు  చీకటరుల
మరుసరురరుకువంటరునాస్నేయ.  బరుదరుద్ధడన
దరరవంచరుకునేవందరుకు వచిచ్చేన వాళళత నగర
వధరులనీస్నే  కిటకిటలాడుతరునాస్నేయ.  

ఎకక్కుడ చసూసినా సార్వాగత తరణాలరు,
సవందడ.  అవందర చేతరులోలనసూ పూలరు, పళరుళ,
ధసూపాలరు,  వసాత్తస్ట్రాలరు,  రక  రకాల
తినరుబవండరాలరు-  అనీస్నే బరుదరుద్ధనకి-అతన
అనరుచరరులకు బహుమానవంగ ఇచేచ్చేవందరుకు!

వాటన చసూససరకి  సరుఖవతికి  అకసాషతరుత్తగ
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తనరు ఏమీ  తేలదన గరురరుత్తకొచిచ్చేవంద. 'అవంత
గొపప్ప  భగవానరుడన  ఒటట్టు  చేతరులోత్త
దరరవంచటవం  ఏవం  బాగరువంటరువంద?'

అనపివంచివంద.  తన  దగర్గ్ర  ఏమరునస్నేద
వతరుకుక్కునస్నేద.  ఒక  చినస్నే  నాణవం  మాతద్రివం
ఉవంద.   ఆ  నాణానస్నే  పటరుట్టుకొన  పప్రకక్కునే
కనబడడ  శెటట్టు  దరుకాణానకి  పోయవంద.

నాణానకి సరపడ నసూన ఇమషనస్నేద. 

ఆ నాణవం ధరకు అసలరు ఏ కొవంచె వం నసూన
కూడ  రాదరు.   సరుఖవతి  తన  కొవంగరునరు
కొవంచెవం చివంపి ఇచిచ్చేవంద- "ఇదగ,  ఈ పీలక
తడసవంత  నసూన  ఇవుర్వా  చలరు.  భగవానరుడ
మరువందరు  దీపవం  వలగసాత్తనరు"  అన
పాత్రాధేయపడడద. 

'బరుదరుద్ధడకసవం'  అనేటపప్పటకి  శెటట్టు
మెతత్తబడడడు.  పీలకన  నసూనలో  తడపి
ఇచచ్చేడు.  సరుఖవతి దానస్నేపటరుట్టుకొన పోయ,

బరుదరుద్ధడు  బస  చేసిన  ఆరామానకి
చేరరుకునస్నేద.  అకక్కుడ   ఇసకసత్త  రాలనవంత
మవంద జనవం.  అకక్కుడ  ఓ మసూలగ మటట్టు
పప్రమిద ఒకట కనబడతే,  దానలో ఈ ఒతిత్తన
వేసి వలగవంచివంద  ఈమె. 

దానమరువందరు  మోకరలల,  "బరుదరుద్ధడ!

నీకిచేచ్చేవందరుకు నా దగర్గ్ర  ఈ  చినస్నే  దీపవం
తపప్ప  వేర  ఏదీ  లదరు.  అయనా  నేనరు
వలగవంచిన ఈ దీపవం చీకటలనరు పాత్రారదత్రాలాల.

ఇకక్కుడునస్నే  వళలవందరకీ  అవంతరులన జాజనవం
లభివంచేవందరుకు ఇద సాయపడల.  అజాజనపు
పరలనీస్నే  నశివంచి,  అవంతట  వలరుగరు
పరచరుకవాల" అనరుకునస్నేద. 

ఆరోజు రాతిద్రి ఆరామవంలోన దీపాలనీస్నే
ఒకక్కుటొకక్కుటగ  కొడగటట్టుయ.  కానీ
అడుకుక్కుతినే  ఆమె  వలగవంచిన  దీపవం
మటరుకు   తెలలవారవచిచ్చేనా  ఇవంకా
వలరుగరుతసూనే ఉనస్నేద. 

తెలలవారరు జామరున దీపపు పప్రమిదలననస్నేటనీ
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సకరవంచి  ఒకచోట  పరచ్చేవందరుకు  వచిచ్చేన
'మౌదర్గ్లాయనరుడు'  అనే  శిషరుమడు  దానస్నే
చసూసి "దీపవంలో ఒతిత్త ఇవంకా కొతత్తగనే ఉనస్నేద.

ఉదయవంపూట  దీనత  పనలదరు.  ఇవాలట్టు
రాతిద్రికి  మళీళ  వలగవంచరుకవచరుచ్చే"  అన
దానస్నే ఆరప్పవేయబోయాడు.  

అతనరు  ఎనస్నే  సారరుల  ఆరప్పవేసినా  ఆ  దీపవం
మళీళ మళీళ వలరుగరు అవంటరుకునస్నేద! 

దీనస్నే  గమనవంచిన  బరుదరుద్ధడు  నవిర్వా,  అతనస్నే
వారససూత్త   "ఇద ఇపప్పటల ఆరదరు.  సరుఖవతి
వలగవంచిన ఈ జాజన  దీపవం  ఆమెక  కాదరు;

అనేకమవందకి  ఆసరా  అవుతరువంద.  ఈ
జాజనాగస్నేలో  అనేక  జీవుల  కరషలరు
సమసూలవంగ నశివంచనరునాస్నేయ.  పవితద్రిమెవైన
హతృదయవంత,  బలమెవైన  సవంకలప్పవంత
వలగవంచిన  ఈ  దీపవంవలల  ఆమె  ఈ  సరక
పరశరుదరుద్ధరాలెవైవంద.  తన  సొవంత  తపసరుల్సి
ఫలతవంగ  ఆమె   రానరునస్నే  కాలవంలో
'దీపకావంతి'  అనే  పరరు  గల  బరుదరుద్ధడు
అవుతరువంద" అనాస్నేడు. 

మనవం  చేస  పనరులకు  బలానస్నే  చేకూరచ్చేద
మన మనసరులోన పవితద్రితే! 

టీచర్: ఒరయ చివంటసూ, FORD అవంట ఏవంటరా?

చివంటసూ: అద ఒక బవండ పరరు సార్.

టీచర్: గరుడ. మర OXFORD అవంట ఏవంటరా?

చివంటసూ: అద ఎడలబవండ అయఉవండచరుచ్చే సార్.

-మహమషద్ ఇమాత్రాన హుసన, ఎనమిద తరగతి, తేజ విదామలయవం

టీచరరు : మెదడువాపు వామధి గరురవంచి మనవం ఎవందరుకు పటట్టువంచరుకవాల?
హర: మనకు మెదడువంద కదా, టీచర్?... అవందరుక!!

నవుర్వా

మీరదవైనా కథ రాశారా, సొవంతగ? మీరదవైనా బొమష వేశారా? కొతత్తపలలకి పవంపవండ. బాగరువంట పప్రచరురసాత్తవం!
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చిటట్టు పాటలరు 
గనవం: పూజిత, ఒకట తరగతి, పప్రకతృతి బడ, చెనేస్నేకొతత్తపలల. 

1. అనగనగ రాజు! 

అనగగ రాజు 
పెడతడు పెదద్ద పోజు 
మసూరడుమసూరడుమీసాలరు 
బారడు బారడు గడడలరు 
గరురాత్రాలమీద సవార 
పోలస చసూసత్త పరార! 

2.  జునరుస్నే వనస్నే! 

జునరుస్నే వనస్నే తెలలన 
దరునస్నేపోతరు నలలన 
అనస్నే పరరు ఎరప్రనస్నే 
నా పరరు పులలనస్నే 
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3. లలత మొగర్గ్ 

లలత మొగర్గ్ 
విచిచ్చేతే పువుర్వా 
కాసితే కాయ 
మెకిక్కుతే పవండు 
తివంట తియమన 
నీకివంత ఇయమనరు 

   

  పదరవంగవం-71 సమాధానవం
1

లరుల
2

హ
3

హా ర
4

మరు
5

లవం
6

క రా
7

డు
8

థ
9 

త ర
10

తరు మరుష లరు రరు

ర
11

గరు వు
12

త
13

భ రత్తతృ హ ర ల
     

ఈ సమాధానానస్నే సరగ వాత్రాసి పవంపిన ఆరో 
తరగతి అబాబ్బాయ చి॥కె.యవం.యవం.శవవంత్ 
(హ వైదరాబాదరు)కు అభినవందనలరు! తనకి ఈ 
మాసపు కొతత్తపలలన బహుమతిగ పవంపిసరుత్తనాస్నేవం. 

మీరసూ పప్రయతిస్నేవంచవండ- ఈ సవంచిక చివరలోన 
పదరవంగవం 72 మీకసమే ఎదరురరు చసూసరుత్తనస్నేద, 

మర!
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వవైషష్ణవ జనత 
అసలరు దవైవ భకుత్తడవంట ఎవరరు ? అద తెలయజెపప్ప ఈ  గరుజరాతీ గీతవం అవంట గవంధజీకి చలా ఇషట్టువం.

ఇవంటరస్నేటల  http://kottapalli.in నరువండ ఈ పాటన డౌనోలడు చేసరుకొన నేరరుచ్చేకవండ ఇవంక !
రచన: నరల్సి మెహత, పదహేనవ శతబద్దవం.                సవంగీతవం, సర్వార కలప్పన : పర శరామ మసూరత్త గరరు
సకరణ, గనవం: సరుషష, సౌమమ నటట్టుల, ఆరోహి మసూమజిక.  గటర్ : శామసూమల కిరణ్ కుమార్ 

 

పాట నేరరుచ్చేకువందావం!

అరర్థవం: 

ఎవరవైతే ఇతరరుల దరు:ఖానస్నే అరర్థవం చేసరుకొన వాళలకు  మేలరు 
చేసాత్తడో, ఎవరవైతే గరార్వానస్నే తన మనసరులోకి చొరనవర్వాడో- 

అటలవంట వాడే నజమెవైన భకుత్తడు. 

సకలలోకానీస్నే ఎవరవైతే సహనవంత గౌరవిసాత్తడో, 

అసలరు ఎవర్వారనీ నవందవంచకువండ ఉవంటడో, 

మాటనీ-చేతనీ-మనసరునీ నశచ్చేలవంగ ఎవరవైతే 
ఉవంచరుకువంటరో, 

అటలవంట ఓ భకుత్తడ! నీ తలల జనష ధనమవం. 

గరుజరాతీ మసూలవం:

వవైషష్ణవ జనత తేనే కహియ జే 
పీడ పరాయ జాణేర 
పర దరు:ఖే ఉపకార్ కర త జే 
మన అభిమాన న ఆణేర 
।వవైషష్ణవ । 

సకలలోక మా సహునే వవందే 
నవందా న కర కణీ ర 
వాచ కాచ మన నశచ్చేల రాఖే 
ధన ధన జననీ తేనీ ర      
।వవైషష్ణవ । 

http://kottapalli.in/
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ఎవరలోనవైతే అనస్నే పాత్రాణరులపటల సమదతృషట్టు ఉవంటరువంద, 

ఎవరవైతే ఆశనరు జయసాత్తరో,  పరసత్తస్ట్రాన ఎవరవైతే తలలగ 
చసూడగలరుర్గ్తరో,  నాలరుక పలకీ పలకీ అలసిపోయనా సర- 

ఎవరవైతే అబదద్ధవం అనస్నేద ఎరరుగరో, ఇతరరుల డబరుబ్బానరు ఎవరవైతే 
మరుటరుట్టుకనరుకూడ మరుటరుట్టుకరో- అటలవంట వాడే అసలెవైన 
భకుత్తడు.

ఎవరనవైతే మోహవం, మాయ అసల్సిలరు లోబరచరుకలద, 

దతృఢమెవైన వవైరాగమవంత ఎవరవైతే మనసరునరు అదరుపులో 
ఉవంచరుకునాస్నేరో, రామనామవం అనే అమతృతనకి ఎవరవైతే 
దాసరులెవైపోయారో,  సకల తీరార్థలనసూ ఎవరవైతే తన 
మనసరులోనే దరరసరుత్తవంటరో -అటలవంటవార అసలెవైన భకుత్తలరు.

ఎవరలోనవైతే లోభవం, కపటవం ఏమాతద్రి వం లవో,  

ఎవరవైతే కరకనీ, క క్రోధానీస్నే వదలపెటట్టుగలగరో, 

నరల్సికవి ఎవరన దరరవంచేవందరుకు ఇషట్టుపడతడో, 

ఏ ఒకక్కుర పుణమవం వలల అతన వవంశవం అవంత 
మరుకిత్తనొవందరుతరువంద- అటలవంటవాడే నజమెవైన దవైవభకుత్తడు.

సమదతృషీట్టు నే తతృషష్ణ తమగ 
పర సత్తస్ట్రా జే నే మాత ర 
జిహార్వా థకీ అసతమ న బోల 
పరధన న వఝాల హాథ్ ర    
।వవైషష్ణవ । 

మోహ మాయా వామప నహి జే నే 
దతృఢ వవైరాగమ జేనా మన మార 
రామ నామ ససూ తల ర లాగీ 
సకల తీరర్థ తేనా తనమా ర     
।వవైషష్ణవ । 

వణ లోభీ నే కపట రహిత ఛే 
కామ క క్రోథ నవారామ ర 
భణే నరసవైయో తేనో దరశన కర్ త 
కుల ఏక తర తరామ ర  
 ।వవైషష్ణవ।
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పదరవంగవం-72
నరర్వాహణ: డ. సిర, మిరామల గసూడ, నలొర్గ్వండ జిలాల, తెలవంగణ రాషట్టుస్ట్రావం 

1 2 3

4

5 6 7

8 9

10 11 12 13 14

15

అడడవం
1.  మహమషదీయరుల అతి పెదద్ద పవండుగ(3)

2.  అటరు నరువండ వచిచ్చేన 'గవు'(2)

4.  ఓటమి కాదరు!(3)

5.  ఉపుప్పనే ఇలా అవంటరరు(3)

7.  'సరుసర్వారవం'లోన మధామక్షరవం మాయమెవైవంద(2)

8.  మహాతషగవంధన అవందరసూ పప్రమగ ఇలా 
పిలరుసాత్తరరు(2)

10. తిరగబడన పటస్నేవం (2)

12. పూతరకులరు లోన చివర మసూడక్షరాలరు 
కుడ ఎడమయామయ(3)

15. మరో విధవంగ ససూరరుమడు(5)

నలరువు
1.  జాతరలో ఉవంటరువంద, పిలాలపెదద్దలవంత  ఇషట్టువంగ 
ఎకుక్కుతరరు(5)

2.  సరులభానకి  ఇవంకపరరు, తలకిప్రవందరులెవైవంద(3)

3.  దేవాలయ శిఖరవం(3)

6.  గరుర చసూసి వేసద, అటరు నరువండ వచిచ్చేవంద(2)

9.  పలవంలో పెరగ పిచిచ్చే మొకక్కులరు తిరగబడడయ(3)

11. దశాబద్దవం అవంట, ఇనస్నే సవంవతల్సిరాలరు?(2)

13. పావండవులరు ఈ వవంశానకి చెవందనవారరు(2)

14. 'రాజు'న ఇలా కూడ అవంటరన మీకు తెలరుసా?(2)

అడడవం-నలరువు ఆధారాల సహాయవంత ఈ 
గడులనరు నవంపగలరమో చసూడవండ. నవంపిన 
పదరవంగనస్నే, కవలవం పోసరుట్టుకారరుడపెవై  రాసి, 

మాకు అవందేటరుల పవంపవండ.  మీ బడ పరరు, 
తరగతి, మీవాళల  ఫోనరు నవంబరరు  తపప్పక 
రాయవండ. సరవైన సమాధానవం రాసి ఎవంపికెవైన 
మరుగరుర్గ్రరు పిలలలకు  కొతత్తపలల-74 న  
బహుమతిగ పవంపిసాత్తవం!
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పదాలస్నే వతికి పటరుట్టుకవండ!
సవంతషవం, వానలరు, వరదలరు, తరుఫానరులరు, అలప్పపీడనవం, అనరువుగనచోటరు, అధికుడు, కొవంచెమరు, 

ఉవండుట, కొదరువ, వితత్తనవం, మరప్రవతృక్షవం, చలకాలవం, కవందపపుప్ప, వికాసవం, అపుప్ప, గరురజాడ, దీపావళ, 

నరకాసరురరుడు సతమభామ-      ఈ పదాలనీస్నే  కిప్రవంద పటట్టుకలో దాగరునాస్నేయ- నలరువుగ, అడడవంగ, వాలరుగ, 

కిప్రవందనరువండ పెవైకి- ఎటరుపడతే అటరు! వాటన వతికి పటరుట్టుకవండ! వాట చరుటసూట్టు    గరువండత్రాలరు  గీయవండ చసూదాద్దవం!

కొ డు రరు సరు కా ర న షవం దీ న ర కవం
సవం దరు చో డు చె షవం వ ర ద పా వ ద

వ ళ కు టరు పుప్ప ధి త వతృ క్షవం లవం వ మ
సరు ధి వతృ ఉవం లవం కొవం ద సవం పా లప్ప రప్ర ళ

అ నరు వు డు కా వతృ పీ కా దీ వతృ భా కొవం

న లప్ప డ ట ల లప్ప సవం వి క్షవం రప్ర పుప్ప టరు
వా ల పీ ద చ ఫా వి లరు ద ర వ చో
గరు ర జా డ సరు తత్త కవం ద నరు ఉవం దరు న

రప్ర ళ ఫా రప్ర నవం ద మ రప్ర సవం ఫా కొ గ

మరు సవం తత్త మ ప లప్ప లరు భా మ నరు తరు వు

చె షవం డ పుప్ప అ న భా పుప్ప తమ పా డ నరు

కొవం వతృ క్షవం జా వా రప్ర ప భా దీ స తమ అ
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తెలరుసరుకువందావం! 
నరర్వాహణ: కొతత్తపలల 

కుడవంకులవం అణరువిదరుమత్ కవందద్రివం 
తమిళనాడులోన తిరరునలర్వాల జిలాలలో నరషవంచబడుతరునస్నే
కుడవంకులవం అణరువిదరుమతేక్కువందద్రివం 'నీట ఒతిత్తడత పనచేస
తేలకరకవం  రయాకట్టుర్  నమసూనా'(యల  డబరులబ్ల్యు  ఆర్
సావంకతికత)లో  మొదటద.   ఈ  అధరునాతన  రషమన
సావంకతికతత  తయారవుతరునస్నే  అణరువిదరుమతేక్కువందద్రి
నరాషణవం  2002  లోనే  మొదలయనపప్పటకీ,  దానకి

వమతిరకవంగ అనేక పప్రజా సవంఘలరు,  సవంసర్థలరు చేపటట్టున అణరువమతిరక ఉదమమాల కారణవంగ
మరువందరుకు సాగలక పోయవంద. 

భదద్రిత గరురవంచిన అనేక అనరుమానాలరు,  ఆరోపణల మధమ ఈ కవందద్రిపు మొదట రయాకట్టుర్
2013 జులెవైలో  పన  పాత్రారవంభివంచివంద.  దీన  నరాషణానకి  18,000  కటల  రసూపాయలరు
అవుతరువందన అవంచనా. 

సరాద్దర్ సరోవర్ ఆనకటట్టు 
మన  దేశవంలో అనస్నే  నదరులసూ  తసూరరుప్ప  దకుక్కుకు పప్రవహిసరుత్తవంట,  నరషద-తపతి అనే  రవండు
నదరులరు మాతద్రివం పడమట దకుక్కుకు పప్రవహిసరుత్తనాస్నేయ. వటలో నరషద నద మీద కడుతరునస్నే 30

ఆనకటట్టులోల  అతి  పెదద్దద,  సరాద్దర్  సరోవర్  ఆనకటట్టు.  గరుజరాత్,  రాజసార్థన  రాషట్టుస్ట్రాలోలన  మొతత్తవం
18,000  చదరపు కిలోమీటరల  పాత్రావంతనకి నీరరు  అవందవంచగల ఈ ఆనకటట్టు  ఎతరుత్త  మొదటల
80 మీ.  ఉవంచలనరుకునాస్నేరరు.  తరార్వాత ఆ ఎతరుత్తనరు  పెవంచి పెవంచి,  పప్రసరుత్తతవం  పునాదరులనరువండ
163 మీ. ఉవంచబోతరునాస్నేరరు. అలా  పప్రపవంచవంలోన అతి పెదద్ద కావంకీప్రటరు ఆనకటట్టులోల ఇద రవండవద
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కానరునస్నేద. 

ఆనకటట్టు  ఎతరుత్తనరు  పెవంచిన  కొదీద్ద
రజరార్వాయరరులోన  నీళరుళ  మరనస్నే
పాత్రావంతలనరు  మరువంచివేసాత్తయ.   సరాద్దర్
సరోవర్ ఎతరుత్త పెవంపు వలల ఆ విధవంగ అనేక
లక్షల ఎకరాల కొవండలరు,  అటవభసూమరులరు,
గత్రామాలరు  పూరత్తగ  మరునగపోనరునాస్నేయ.

ఆయా గత్రామాల పప్రజలకు పప్రభరుతర్వావం వారరు వేర పాత్రావంతలోల భసూమరులరు, ఇళరుళ, ఇతర వసతరులరు
కలప్పవంచి పునరావాసవం కలప్పసాత్తమన హామీలెవైతే ఇచచ్చేరరు కానీ, మేధాపటక్కుర్, అరరువంధతీ రాయ
వవంట పరామవరణ వాదరులరు ఈ సవందరర్భావంగ అనేక పప్రశస్నేలస్నే లవనతిత్త, మన సరుపీప్రవం కరరుట్టుత సహా
అనేక  జాతీయ  అవంతరా జ్జతీయ  నామయసార్థనాలనరు  కదలచ్చేవేశారరు.  పెదద్ద  ఆనకటట్టుల  నరాషణవం
పరవంగ వారరు లవనతిత్తన పప్రశస్నేలరు- మరుఖమవంగ ఆ కటట్టుడల భదద్రిత, పరామవరణ వినాశనవం, సార్థనక
పప్రజల జీవివంచే హకుక్కు, సవంసక్కుతృతీ విచిచ్ఛనస్నేత వవంటవి, ఈనాటకీ సమాధానవం లన శష పప్రశస్నేలరుగ
మిగల సభమ సమాజానస్నే నలదీసరుత్తనాస్నేయ.  ఈ కద్రిమవంలోనే సరాద్దర్ సరోవర్ నరాషణవం మరవంత
మరువందరుకెళత్తవంద,  రజరార్వాయరోలన  జలాలరు  కాలరువల  దార్వారా  మరనస్నే  పాత్రావంతలకు చేరరుకొన
గరుజరాత్ నాయకులకు ఓటల పవంటనరు కురపిససూత్తనే ఉనాస్నేయ. 

నోబెల పెవైస్ట్రాజు 
సర్వాడన  దేశసరుర్థడవైన  ఆల ఫ ప్రడ  నోబెల  (1833-1896)  రసాయన  శాసత్తస్ట్రావంలోనసూ,

ఇవంజనీరవంగరులోనసూ గొపప్ప  పప్రతిభకలవాడు.  అతన ఆవిషక్కురణలోల  ఒకటెవైన  'డవైనమెవైటరు'  అనే
పప్రలరుడు పదారర్థవం అతనకి ఎకక్కుడలన డబరుబ్బానసూ సవంపాదవంచి పెటట్టువంద. చివరకి చనపోయనాటకి
ఆల ఫ ప్రడ ఆసిత్త, (2008 ధరలోల) సరుమారరు 180 మిలయన డలరలట! 

ఆ రోజులోల డవైనమెవైటరునరు అనేకమవంద హవంతకులరు మవందరుగరువండుగ వాడుకునేవారరు. ఆల ఫ ప్రడ
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నోబెల  సదరరుడు  లరుడర్వాగ  1888 లో  చనపోయ  సమయానకి,  చలామవంద  ఇతనే
చనపోయాడనరుకునాస్నేరరు. 'మరణపు వామపార మతృతి'  అవంటసూ ఫ ప్రవంచి పతిద్రికలరు వారత్తలరు కూడ
రాసాయట!  అవి  చదవాక  ఆల ఫ ప్రడ  ఆలోచనలోల  మారరుప్ప  వచిచ్చేవంద.  తన  వామపారవంలోన
అనవైతికతకు అతడు కొవంచెవం నొచరుచ్చేకునస్నేటరుల తసరుత్తవంద.

అవందరువలలనే  కావచరుచ్చే,  చనపోయ  మరువందరు  అతనరు  తన
యావదాసిత్తనీ  పెటరుట్టుబడగ  ఉవంచి,  దానపెవై  వచేచ్చే  వడీడన   ఏ
ఏటకాయడు 'భౌతిక శాసత్తస్ట్రావం;  రసాయన శాసత్తస్ట్రావం;  వవైదమ శాసత్తస్ట్రావం;

సాహితమవం;  పప్రపవంచ  శావంతి'-  అనే   ఐదరు  రవంగలోలనసూ
మానవాళ  శప్రయసరుల్సికసవం   విశష  కతృష  చేసిన  వారకి
బహుమతిగ ఇవార్వాలన నరద్దశివంచడు. 

ఈసార నోబెల శావంతి  బహుమతికెవై  పదహేడు సవంవతల్సిరాల
పాకిసాత్తన యరువకెరటవం  'మలాలా యసూసరుఫ జాయ',  మన దేశవంలో బాలల హకుక్కుల కసవం
విశష కతృష చేసిన 'కెవైలాష్ సతమరర్థ' ఎవంపికయామరరు. నోబెల కమిటీత సహా అనేక అవంతరా జ్జతీయ
సవంసర్థల  గరురత్తవంపువలల  వర  కతృషకి  మరవంత  పాత్రామాణికత  లభివంచనరునస్నేద.  బాలల  హకుక్కుల
ఉదమమానకి ఇద గొపప్ప చేయసూత కానరునస్నేద కూడనరు. 

కొతత్తపలలలో ఈనాట వరకూ పప్రచరురతమెవైన అనస్నే కథలస్నే నలల వారగ ఇవంటరస్నేటల ఉచితవంగ 
చదరువుకవచరుచ్చే, డౌనోలడు చేసరుకవచరుచ్చే.  చిటట్టు చిటట్టు పిలలలరు, పెదద్ద పిలలలరు అవందరసూ పాడన పాటలస్నే 
ఎవరవైనా నేరరుగ వినచరుచ్చే, డౌనోలడు చేసరుకవచరుచ్చే.  సవందరరవంచవండ: http://kottapalli.in  ఎపుప్పడవైనా 
మీరరు మవంచి మవంచి పుసత్తకాలరు రాసత్త, వాటన కూడ ఇలాగ అవందరకీ ఉచితవంగ అవందవంచవండేవం! 

http://kottapalli.in/


 

వెలల పటరక:

వజ్యేకుస్తలల ససంసస్థలల     బజ్యేసంకు టత్రానలన్సుఫరల కోససం అకర్కెసంటల వివరలల:
Kottapalli Prachuranalu,
S.B. A/c No: 62320333310
SBH- Dharmavaram Branch,
ISFC code: SBHY0020902

విడి పప్రతి వెల  
(పోసరజీ అదనసం)

25 రర. 25 రర

ససంవతన్సుర చసందా 
(సాధారణ పోసలర)

300 రర. 350 రర.  కొతస్తపలల్లో పప్రచలరణలల
1-127/A,     యసం ఆర్ వ ఆఫసల దగగర,

చెనర్నెకొతస్తపలల్లో- 515101
 అనసంతపుర సం జలల్లో

ఫనల  :  7702877670 

ఇ  -  మయలల  :   team@kottapalli.in   

వెబ సెలైటల  :   http://kottapalli.in

ససంవతన్సుర  చసందానల  మనఆరర్డరల/బజ్యేసంకు  టత్రానలన్సుఫరల  దార్వర  చెలల్లోసంచవచలచ.

దయచేసి మీ  చిరలనామానల పోసలర  /  యసెన్సుమర్మాస్  /  ఇ-మయలల దార్వర
విడిగా తెలయజయసండి.  పుసస్తకాలనల  సాధారణ   పోసలరలో పసంపుతసం,

రచయతలల,  చితక్రకారలలల  దయచేసి  తమ  రచనలనల  పోసలర  /  ఇమయలల
రరపసంలో  పసంపగలరల.  పిలల్లోల చేత పాడిసంచిన చకర్కెన పాటల ఆడియోలనర
మాకు పసంపసండి.  పిలల్లోలకు ఉపయోగకరసంగా ఉసండేవాటన  తపప్పక   పప్రచలరసాస్తసం!

సార్వగతసం!

కొతస్తపలల్లోలో  పిలల్లోల రచనలకు పాత్రాధానజ్యేత ఉసంటలసంద. ఈ పుసస్తకసంలో దాదాపు సగసం 
కథలల పిలల్లోలల రసినవి; మిగిలనవి పిలల్లోలకోససం పెదల్దీలల రసినవి.  బొమర్మాలల  వేసిన  
వాళలళ్ళు   మటలకు    యలవకులల.  

పిలల్లోలనల కలవటసం, వాళల్లోతో తెలలగలలో కథలల  రయసంచటసం, బొమర్మాలల వేయసంచటసం, 

వాళలళ్ళు  పసంపిన కథలర్నె,  బొమర్మాలర్నె  సరదదల్దీ  మిగత పిలల్లోలసందరకీ  నచేచటలల్లో  పుసస్తకాలలగా 
తయారల చేయటసం, దానకోససం ఓపెన్  సోరలన్సు  ఉపకరణాలనల వాడటసం, కథలర్నె 
అసందరర ఉచితసంగా చదలవుకునటలల్లో  ఇసంటరర్నెట లో  పెటరటసంతోపాటల,  కొనర్నె   పప్రతలలల  
అచలచ వేయటసం  మాకు   ఇషరసం. అసందర  మేలర  కోర  చేస   ఈ పనలో  మీరర 
పాలలపసంచలకోసండి.  సాయసం చేయసండి.  పిలల్లోల  కథల పప్రపసంచానకి   సార్వగతసం !

mailto:team@kottapalli.in
http://kottapalli.in/


కొతత్తపలల్లికో ససంవతత్సర చసంద

మితతత్రుడు సతబబ్బారావు చాలా మసంచివాడు. గొపప్ప పుసత్తక పత్రుయతడు. "కవితలత చాలా బగతసంటాయిరా, 

కానీ ఎసందతకనో యీ కాలసం పలల్లిలెవవ్వరరూ కవితల పుసత్తకానన్ని అసంతగా చదవటల్లిదత" అనన్నిడోసార. 

"నజమే ఒకపుప్పడు తిలక్ "అమమృతసం కురసిన రాతిత" అసంటనరూ శ్రీశ్రీ "మహాపత్రుసాస్థానసం" అసంటనరూ తెలతగత 
జనలత తెగమెచతచ్చుకునేవాళతల్లి. యీ మధధ్య అసంతగా నచిచ్చున కవితా ససంపుటాలత అరతదత" అనన్నినేన్నినత. 
"కవితల వరకూ ఎసందతకు? పదధ్యలరూ అసంత. ఇదివరకు పలల్లిలసంతా ఎకాక్కాల పుసత్తకాలత కొనన్నిటతల్లి 
వేమనశతకసం, సతమతీ శతకసం కొనతకుక్కానేవాళల్లి? ఇపుప్పడు ఎవవ్వరరూ వాటి ఊసే ఎతత్తటల్లిదత" అనన్నిడు 
సతబబ్బారావు. 

"వాటిన నేరప్ప శకత్త, ఆ ఇషషసం ఉనన్ని తెలతగత మాసాషరరూల్లి ఉసండాల కద. పాపసం పలల్లిలదేమతనన్నిది, పెదద్దలెటాల్లి 
అసంట అటాల్లి తలలరూపుతారత" అనన్నినేన్నినత. 
"మర కథల పరసిస్థాతీ అదే కద! ఎసంత మసంచి కథలెలైన, చదివేవాళల్లిర? పలల్లిలల్లి చదివేశకత్త పూరత్తగా 
తగగ్గిపోయిసంది" అనన్నిడు సతబబ్బారావు, మతఖసం బధగా పెటిష. 
"అదేసం లేదత. మసంచి కథలత, పలల్లిలక అరస్థామయధ్య పదలత, వాళతల్లి మెచచ్చు అసంశాలత ఉసండే కథలత, చకక్కాన 
కాగతసం మీద, రసంగతరసంగతల బొమమ్మలత్త వసేత్త, పలల్లిలత ఇషషసంగానే చదతవుతారత. అయిత ఇసందతల ఓ 
కటతకునన్నిది-" ఆపానత నేనత- 
"ఏసంటది?" అడిగాడు సతబబ్బారావు. 

"ఎసంతమసంచి పుసత్తకాలెలైన, పలల్లిలమీద ఒకక్కాసారగా పడెయధ్యకూడదత-చినన్ని చినన్ని డోసతలల్లి, కొదిద్ద కొదిద్దగా 
రతచి చరూపసరూత్త పోవాల. పుసత్తకాలన్ని నెల నెలా తెపప్పసంచతకుసంట లాభసం అదే. నెలసంతా తీరక ఉసండి ఇషషసం 
కుదిరనపుప్పడు చదతవుతారత కద, పలల్లిలత? తరావ్వతి పుసత్తకసం వచచ్చులగా యీ నెల పుసత్తకానన్ని మరూడు 
మరూడు సారతల్లి చదివేసాత్తరత! పత్రుయతిన్నిసంచి చరూడు మీ పలల్లిలత్త కూడా!" అనన్నినేన్నినత. 
"అయిత కొతత్తపలల్లికో ససంవతత్సర చసంద రాసతకో మర! నెలనెలా వసతత్తసందిగా?" అనన్నిడు సతబబ్బారావు, 

మరూడు వసందల రరూపాయలత జేబతలసంచి తీసరూత్త.
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